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4 LAVONAI EŽERE NEPAPRASTA
| JET EROPLANAS POLITIKIERIAMS
SUDUŽO
NE VIETA
MESZKERYCZIA
PAULSBORO, N. J. —
Priesz-Kalediene nelaime tik
KOLEGIJOJE
ana diena paaiszkejo, kai žveKeturi Žuvo
Tinklas “Pagavo”
jotojas, trisdeszimts asztuoniu
Uždrausta Politikie
metu amžiaus Barney Man Atomini Submarina
LINCOLN, NEB. — Jet B-47
chester, užtiko paskendusi au
riams Prakalbos
kariszkas eroplanas nukrito,
te mobiliu ežere.
NEW YORK, N. Y.*— Be- sudužo ir sudege ant farmos.
Kolegijoje
Jis tuojaus pranesze polici- veik visi kurie mėgsta žvejoti,

Pergales *
Pasveikinimas

Keturi ant to eroplano žuvo.
jantams kurie, su ugniagesiu j meszkerioti, teipgi mėgsta me- i Tas eroplanas nukrito apie
PHOENIX, ARIZONA. —
pagelba ta automobiliu isz to luoti, bepasakodami apie ta ža pusketvirtos mylios nuo Lin
Studentai ir buvusieji szitos
ežero isztrauke ir rado keturis vi, kuri pabėgo. Bet Kapitonas coln Air Force Base. Eroplanas
Arizona kolegijos studentai da
lavonus.
Tonnes Anderson, mažo mesz- veže daug kulku, armotu ir
bar baisiai protestuoja, kad ko
Žuvusieji buvo dvideszimts keriotoju laivelio kapitonas, mažu bombų.
legijos mokslo sztabas yra už
trijų metu amžiaus James Law-i kursi niekados nebuvo pagavės i Kitas tokis eroplanas beveik
draudęs politikieriams sakyti
rence, jo žmona dvideszimts: žuvies kurie svėrė daugiau szitoje paezioje vietoje nukri
prakalbas toje kolegijoje.
septynių metu amžiaus Emily, į kaip penkios deszimts svaru, to ir sudužo tik menesis atgal.
i Laikraszcuai, redaktoriai,
ir jo puseseres, penkiolikos me-' dabar gali didžiuotis, ir visas Ir ta syki keturi žuvo.
mokslincziai ir politikieriai
tu Pearl Butcher ir szesziolikos Laivyno Sztabas užtikrins ir: Kaip ar kodėl tos nelaimes
reikalauja kad tas mokslo szta
Ponia Jack Burke pasvei
metu Betty Johnson. Visi buvo ' parems kad jis teisybe sako ir atsitiko Lakunu Sztabas sako
bas gerai apsirokotu ir apsi- kina savo vyra, Jack Burke,
isz Paulsboro, N. J.
nemeluoja ar neperdeda.
kad jis nežino ir nesupranta, i svarstytu ir atszauktu savo ta kuris laimėjo Masters Golf
Policijantai spėja kad visi Ana sanvaite apie szimta ke
uždraudimą.
rungtynes in Augusta, Geor
buvo iszvažiave ant “raidos” turios deszimts myliu nuo New
Szitas mokslo sztabas valdo gia. ,
ir ju automobilius paslydo nuo York miesto uosto, jis savo SENATORIUS
tris mokslo instaigas: Arizona
Jos vyras per asztuonioliir kaip greitai vejas puczia, mažo kelio ir inkrito in ežerą. tinkluose pagavo Laivyno di
Lakunu sztabo karininkas
Universitetą, in Tucson, Ari ka metu stengėsi szitas rung
PASIMIRĖ
ir nutraukia paveikslus kad
ežia žiuri in nauja maszina,
džiausi ir brangiausi atomini
zona; Arizona State College, in tynes laimėti. Jis keletą me
kuri gali nutraukti visu pa ir greieziausiu karabinu ir
SKAITYKIT
submarina, “Nautilus” kuris
Tempe ir Arizona State College tu arti prie tos garbes pri
kulku, rakietu ir jet-eropladangių paveikslus ant vieno
Kalbėjo
In
Studentu
kasztuoja
daugiau
kaip
pen

in Flagstaff. Visos trys szitos ėjo, bet vis nedasieke iki sziu
“SAULE”
nu, kuriu nei akis negali užsykio.
kios deszimts penkis milijonus
Seimą In Virginijoje mokslo instaigos yra taksoriu metu.
Szita nauja maszina paro matyti ar sekti.
PLATINKIT!
(Tasa Ant 4 Puslapio)
užlaikomos.
o o o
do debesius, pasako isz kur
Szito mokslo sztabo nariai
LEXINGTON, VA. — Bu.
ves Vice-Prezidentas, Senato sako kad visos tos instaigos PABĖGĖLIAI
Juokiasi Isz Komunistu
ti.” Szeszi jauni marinai pri-!
rius Alben W. Barkley, septy yra visiems žmonėms ir ne ku
PRASZO SARGYBOS
gere.
nios deszimts asztuoniu metu riai vienai partijai, ir už tai
Ar tas Saržentas tikrai buvo
amžiaus, pasimirė apie penkta juos turi vengti politikos.
pasigėrės ar ne, mes nežinome
valanda po pietų, kai jis pra Keli profesoriai teipgi pasi- Lenkai Bijosi Sovietu
ir
vargiai
kas
da
kada
dažinos.
SARŽENTAS BUVO
kalbas sake in Washington and reiszke kad jie tam mokslo
Galimas daigtas kad ežia Ma
Grasinimu
sztabui prieszinasi.
Lee Universitetą.
PASIGĖRĖS
rinu Sztabas, norėdamas ne
Buvęs Vice-Prezidentas, sto-i Bet mums iszrodo kad tas
tiek ta Sarženta iszteisinti,
WASHINGTON, D. C. —
vedamas in Doremus Gimnazi mokslo sztabas tikrai protingai
kiek visa savo tvarka palaiky
ja priesz tris tukstanezius stu-į ir gerai pasielgė, nepriimda Daug pabėgėliu Lenku isz KoKitus Marinus Baudė ti, dabar sako kad tas Saržen
dentu ir svecziu, buvo ka tik mas jokios politikos. Tie laik- munistiszko Lenkijos dabar
tas buvo pasigėrės.
pasakęs: “Asz velei bueziau rasztininkai ir redaktoriai bu i kreipiasi in musu valdžia ir
WASHINGTON, D. C. —
Bet, ar trezbas ar girtas, jis
tarnas Dievo Namuose negu tu pirmutiniai lerma sukelti praszo sargybos nuo Sovietu ir
Marinu Sztabas dabar paskel
nėra tinkamas kitus vesti, ki- ;
seseziau tarp pasaulio didžiu-| jeigu tos kolegijos ir tas uni Komunistu Lenku agentu, kubė kad tas Saržentas, kuris ant
tus mokinti.
nu.” Jis tada susmuko ant versitetas kuria partija parem rie juos su grasinimais kalbina
bausmes septynias deszimts
Ir ežia ne jis vienas kaltas.
tu. Tie patys’profesoriai daug 'gryszti in Lenkija.
grindų.
asztuonis naujus marinus iszKalti ir tie virszininkai, kurie
Amerikos valdžia, Vaszingvede vidurnaktyje in pavojin
Virginia valstijos Guberna geriau visiems patarnautu jeiji paskyrė in ta atsakominga
f Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)
gas pelkes, kur szeszi isz ju pri
torius, Thomas R. Stanley ir
vieta; kalti ir tie karininkai,;
gėrė, buvo pasigėrės.
Universietto Prezidentas Fran-i
kurie žinodami kad tokie sar-,
cis Gaines greitai pribuvo prie
Tas Saržentas Matthew Mc žentai tankiai savotiszkai nu
Amerikiecziai Dingo Meksikoje
jo szono. Jo žmona teipgi grei-'
Keon, Marinu Sztabas aiszkina baudžia kitus, nieko nedare,
tai pribuvo. Trys daktarai bu
visa diena, nuo pat ryto su ke nieko nesake ir pavėlino. Nors
.
tvwhb
vo paszaukti. Bet už deszimts
liais kitais marinais vodka ge griesztai uždrausta nekarininjiems kad ju dievaitis,
Priesz-Komunistus
partina
minueziu Daktaras Robert
re. Jis tyczia, kad parodžius sa kui kareivius bausti. Vien tik
Stalinas yra dabar visai par
jos
dabar
Italijoje,
su
plaka

Munger, isz Lexington, paskel
vo galybe ar savo valdžia, buvo karininkas, ir tai tik tas kuris
tijai mires. Visi kurie tu Kotais
ir
kitokiais
pagarsini

I
bė kad jis yra mires.
privertęs tuos marinus po jo insakmiai ten paskirtas gali
munistu Italijoje neapkenmais tycziojasi ir juokiasi isz
priežiūra, net du sykiu isz- paskirti bausme už koki prasi
Jis buvo per dvideszimts
czia dabar rengiasi prie rin
Komunistu. Jie dabar tyczia
szluoti, iszmazguoti ir isz- kaltimą.
kimu, kurie invyks Gegužio penkias minutas kalbėjęs kai
iszkabina invairius plakatus
szveisti visu kambariu grin O jeigu teisybe kad tas Sar
dvideszimst septinta diena. jis susmuko.
apie Juozą Stalina, ir primedas. ,Ir paskui, vėlai vakare žentas visa diena Vodka gere,
Keletą minueziu priesz jo
kai jis užtiko kelis tuos naujo tai isz kur jis ta buteliuką buvo'
prakalbas jis buvo laikrasztikus marinus besisznekant tar gavės? Kaip jis ta buteliuką pertvarkys ir kaltus nubaus,' daug laiszku ir paczto pundu.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Nerade pinigu jie pasiėmė
pu saves ir atsisedžiusius pa-1 Vodkos insinesze ar insiveže, kad tik Kongresas neinsikiszkelis sz'mtus tuszcziu voku,
silsėti, jis baisiai supyko ir su juk griesztai uždrausta insi-! tu.
JAUNA MERGINA
Gal hutu visiems geriau ir konvertu, su sztempomis.
riko kad visi tie rupūžes dabar neszti ar laikytis pas save svaiPaczto virszininkas, Albert
paragaus tikro marino gyveni ginaneziu gėrimu armijos ar sveikiau kad Kongresas neUŽSIMUSZE
Feinberg,
atidaręs
paczto
duris
lauktu
kol
tie
karininkai
susi

mą. Jis, anot Marinu Sztabo, marinu lageriuose.
tvarkys; gal Kongresas dar isz ryto, rado viską iszvartyta.
tada privertė visus tuos jau ir
YORK, FA. — Devyniolikos
Ar karininkai tikrai žino daug ka kita surastu, kas da Policijantai sako kad vagiai
taip pailsusius marinus apsi kad vien tik szitas saržentas
insileido pro stogą, kur randa metu amžiaus mergina, Norma
rengti ir iszsirikioti ant ilgos, turėjo buteliuką? Kaip su ki bar yra nuo visu slepiama.
Johnson, isz York, žuvo autoGal Laivyno Sekretorius Ge si didelis langas del szviesos.
naktines keliones.
tais? Kasdien, kad ir saržentu
moliliaus nelaimėje.
nerolas McCall Pate tikrai per Paczto virszininkas sako tie
Tie mariniai, pusantro tuks- vietos ir kambariai yra peržiū
tvarkys visa Marinu drausmes vagiai nerado pinigu, ir jokiu Policijos Daktaras, Coroner
tanezio mastu iszmarsziave, rėti. Kas peržiurėjo? Kas savo
tvarka, gal Saržentas McKeon budu negalėjo rasti, nes visame Lester J. Sell sako kad panele
priėjo prie giliu ir baisiai, kad pareiga neatliko?
bus tinkamai nubaustas, bet paczte ta nakti nebuvo nei ska Johnson važiavo automobilyje,
ir diena, pavojingu pelių, in
kuri vairavo trisdeszimts me
Dabar keli augszti Genero- i jau po szermenu!
tiko.
kurias mariu vanduo buvo at lai buvo greitai permainyti, ke
tu amžiaus Leroy Spells, isz
stumtas kai bangos pakyla.
li mažesni karininkai buvo nu
— Gal justi draugai yra Riverdale, New York.
APVOGĖ PACZTA nusiminė ir neramus laike Automobilius nulėkė nuo FBI Agentai sykiu su kios deszimts myliu nuo
Priėjės prie tu peikiu tas bausti.
Meksiko City, kur ju apleis
szios bedarbes, tai pasakykite vieszkelio ir sudužo in medi. Meksikos policijantais dabar
strapaliojantis, pasigėrės Sar Laivyno Sekretorius, Gene
tas automobilius buvo suras
žentas buk surikęs: “Visi mes rolas Randolph McCall Pate • PHILADELPHIA, PA. —
jiems kad užsiraszytu sau Draiverys Spell ir Charles jieszko szitu dvieju Ameritas. Jiedu pareina isz labai
dabar bresime in szitas pelkes. pasiskubino tuos karininkus Vagiai insliauže in paczto kam- “Saule”, o bus jie jums už tai Johnson buvo sužeisti. Tas kiecziu, Ponu Walter Biddle
garsiu ir bagotu Amerikos
dėkingi, nes “Saule” priduos Charles Johnson, nors turi ta Page, bagoeziu isz Bostono.
Tie kurie nemoka kaip plauk- permainyti ir dar greieziau pri- barius ant Market ulyczios.
ti, prigers; tie kurie moka žadėjo Kongresui kad pats LaiBejieszkodami pinigu, (ku- jiems smagu gyvenimą ir nu paezia pravarde kaip Norma Jiedu dingo kur nors Cuer sžeimynu.
o o o
navaca apylinkėje, apie pen
plaukti, bus krokadiliu sues- vyno ir Marinu Sztabas viską riu jie nerado) jie atplesze varys ju nuliūdima.
Johnson, bet nėra jos gimine.

Isz Amerikos

SAULE”

Kas Girdėt
Vokietijos Socialistai nėra
Komunistai, 'bet jie linksta
prie Sovietu ir nenori nieko
bendra turėti su Amrikos val
džia.

Amerikos Sekretorius, Dul
les dar vis po tolimus, svetimus
krasztus trankosi.

In Martinez, Californijoje,
kai Try Fortnerio 'žmona parei
kalavo diverse isz jo, jis nieko
jai nesakęs pradėjo visus bal
dus, furniszius daužinti. Jis sumusze refrigeratoriu, pecziu,
lova, stala, krėslus ir televizi
jos setą. Jis teisėjui pasiaiszkino kad jiedu pradėjo gyvenimą
be nieko ir taip dabar užbaigs.
I

—————— e 0

■■

In. Denver, Colorado, Ponia
Sarah Chinn gavo divorsa kai
ji teisėjui pasiskundė kad jos
vytras neleisdavo ja iszsiprausti nes jam visa kąrszta vande
ni reikėjo restaurante, plauti
indus, torielkas.
"
•• 1■
In Charleston, West Virgi
nia, kai septyniolikos metu jau
nuolis William B. Cook inejo
in sztora, grocerne, ketindamas
apvogti; szeszios deszimts pen
kių metu amžiaus darbininke,
Anna Horvath nusistvere dide
li 'buezieriaus peili ir pradėjo
ji szvaistyti. Jaunuolis iszsigandes policijantams nusi
skundė: “Ji taip greitai ant
manes užsipuolė, kad asz nesu
spėjau jai pasakyti ko asz bu
vau atėjės in jos sztora.”
In Los Angeles, Californijoje, Wesley S. Pond, sueziuptas
apvagiant University' bažnyczia, policijantams pasiaiszkino: “Asz isz niekur kitur neva
giu, kaip tik iszbažnyežiu.”
'

••

1 '

Sovietai milijonus buszeliu
kviecziu perkasi isz Kanados;
Rusija, szimta milijonu buszeiiu per tris metus; Czekoslovakija 11,800,000buszeliu; Lenki
ja 12,950,000 buszeliu ir Ven
grija apie tris milijonus busze
liu.
Labai keista kad Rusiją tiek
kviecziu dabar isz užsienio per
iasi, nes paprastai Sovietai
daug daugiau kviecziu iszsiunczia kitiems krasztams.
Sovietai dabar, ar stengiasi
vest propaganda Kanadoje ir
tenai gerintis, ar jie labai sle
pia kad ju kviecziai pernai neužderejo, ar kad ūkininkai tyczia savo laukus neužsejo ar
iszdegino.
■ ••
Nauji 19'57 metu automobi
liai nepasididins nei sztoruose
nei ant ulycziu ankseziau kaip
Spalio menesyje.
‘‘Buick” automobiliu kom
panija yra, savo agentams iszsiuntinejus laiszkus prižadėda
ma, kad nauji “Buick” auto
mobiliai del 1957 metu nebus
iszleisti pirm Lapkriezio mene
sio.
Pirmiau ‘ ateinaneziu metu
au t omo'bil i ai
pas i r o d in d av o
Liepos, menesi, ar dar anks
eziau.

Jau pusantro meto kai Ko
munistai yra pradėjo nauja sa
vo propaganda vesti. Jie kalbi
na pabėgėlius, dypukus gryszi i i n savo tėvynė, prižadėdami
kad viskas jiems bus dovanota,
kad jie gerus darbus gaus ir
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ir judėjimo nevidoniszko pulko gas kriminaliszkas apraszy- No.158—A p i e Kapitonas
visi kaip katile, muszesi nar mas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabėgė
sai kas ka'rankoje turėjo, ar su
No.10.3—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
pike, kardu, szmotu medžio o isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
ii- su kumszczia.
czio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
Isz abieju szalu poksztmin užlieku. Su paveikslais. 177 Per, Neatsarguma in Balta
kai žiurėjo ant tos musztynes. dideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz— Karszta ten, kalbėjo No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
Ka r vedi s ir Kasztelona.
tai pinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
— Butu ir mums laikas Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
mestis in1 ten, atsake užklaus ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kū
tas.
1
x
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
Ir tai pasakos Karvedį s mos Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
and announcements
telėjo ir leidosi su savo pulku; Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
Valakai prileidinejo; szturma ir ir visos bobos; Teipgi juokai,
No.166—Apie Sūnūs Malvolei atszokinejo, o Huzarai rodos, trumpi pasakaitymai ir kiaus; Iszklausyta Malda
created
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
stengėsi gauti in dvara. Jau ne t. t., 52 puslapiu, 20c.
vidonu apsiaukime pradėjo da No.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Mariu;
rytis szvanplos per kurais Len pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
Each distinctive invitation
ku Huzarai pradėjo pasirodi- czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
thermographed on 25% rag
not, isz pradžios po viena, o to Kristupą; Juokingi szposelei;
china-white vellum paper,
No.173—Apie Talmudo Pa
giving you fine raised lettering
linus po dauginus.
Kaip traukt giliukingai Einiki
slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszthat speaks of the
Matydamas tai Tarnovskis ir kiti szposeliai, 20c.
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
highest quality.
stūmė da viena pulką, o kada
No.116—Istorija ape SieraNo.175—Kuczios Žemai tęs y
tas užklupo, Valokai mėtosi ta. Puikus apraszymas. 119
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
begkt!
puslapiu, 20c.
darė Anglis; Kaimiecziu Aima— Hoi! Vaikai raitelei! Nof119—Keturios istorijos,
navymai; Eiles; Kokis Budais
Vykitos, o tegul peksztininkai apie Gražia Haremo NevalninApgavikai Apgauna Žmonis;
paskui juos slenka! Paszauke ke; Luoszis; Viena Motina;
Prietarai ir Burtai; Juozai ir
vadas drutu balsu, o kuris ir Vaikucziu plepėjimas, 62 pus.,
Paveikslai. 20c.
pats leidosi szale savo karuže 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
su karūna.
No.120—Dvi istorijos apie
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
Užklupimas buvo teip smar Valukas isz girios; Ant nema
Yow clioife
kus, jog nesutaikinti Valaki- no. 58 pus., 20c.
of SIXTEEN
Kitokios Knygos
pesztininkai negalėjo sulaikyt.
individual
No.127—Trys istorijos apie
TYPE STYLES
Lenku kareiviai nepasijuto, Duktė Pustyniu; Peleniute;
The most
kaip badydami ir kapodami Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalai
popular
stojo prie mum dvaro.
selections
No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
shown below.
— Per mums in dvara, pa dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom
szauke vadas.
No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
Tas paliepimas nebuvo sun Anglorius isz Valencziojs, Ko- No.180—Kvitu Knygute
kus: armotos ant muru nustojo žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
ha du vaiskai buvo su savim Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
sūsimaisze,-o tiltas ant kasti- 76 puslapiu. 25c.
I8OV2—Kvitu Knygute
Mrs. Paul Crosley
/ nio kanalo buvo užtiestas del
No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaus
atbeganeziu Valaku in dvaro
Paul £raslp.y
Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
Also matching reception cards,
marus,
o
kuriuos
Lenkai
baniMr.. Paul Crosley
Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
response cards, thank you cards,
tijo,
instuminejo
nuo
tilto
in
tPau/ C-totLstj
Beda; Tamsunus prigauna. 58 No.194—Trumpas
Katali
at home cards and informals.
kanalus
ir
vaike
raitelei
kaip
puslapiu, 20c.
Come in today and make your
kiszkas Katekizmas, pagal isz
Biff. Paul OroU.u
zuikius.
choice from our
No.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
Wlr,. tfaul Qrosley
Raiteliai Lenku kūnais už^Floiver Wedding Line” catalog.
mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Pade ji
-musztuju gavosi in dvarpile;
mais. 35c.
ni. 62 puslapiu, 20c.
pasirodimas buvo suvis netikė
No.196—Stacijos arba Kai
No.134—Dvi istorijos: Baisi
tas, baime buvo teip didele, invarija Viesz. Jezuso Kristuso
galejimas teip staigus, jog visi Žudinsta, Urlika Razbaininka,
15c.
43 puslapiu, 20c.
Phone 744-J
South And A Street
Mahanoy City, Pa.
Valakai pasidavė.
— Tai rots stebuklas, Die No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—Graudus Verksmai
važi! Ne nesijutau, kaip mane ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Apmislinimo Kanczios Viesz. Mu
in czion arklis atnesze, paszau tas. 61 puslapiu, 20c.
No.138—Apie Irlanda; Ro- su Jezuso Kristuso. Knygute
ke Zavistovskis.
— Ir asz nejutau, atsake bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. Pa
gražiai gales sau gyventi.
in ligonine nueiti, nes tas troko
karvedis, sulaikydamas apsi Kuzma Skripkorius Likos Tur gal senoviszko būda, 15c.
No.198—feromata arba Mu
Ne daug, bet kai kurie buvo di aiverys, Lou Murdock, 'buvo
tingu Ponu. 35c.
putojusi arklį.
tokiais saldžiais žodžiais suvi tenai nuvesztas. Jis iszsilauže
Netrukus pasirodo Tarnovs No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
lioti ir gryžo.
koja, kai jis nupuolė nuo trepu
kis ir padare davada su neval- Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz groma
Vienas tokis Lietuvis, Vac savo namuose.
ninkais. Ženklivesnius bajorus Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.
lovas, kuris buvo alpsigyvenes
valakinius, atskyrė nuo pras lapiu, 20c.
in Buenos Aires, Argentinoje,
tu kareiviu, karūnas ir apmo No.144— Apie Ranka Ap No.200—Eustakijuszas. Is
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
taip ir padare, sugry'žo in savo
tas paėmė del saves idant turė vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
tėvynė, dabar rauduonaja LiePakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c
tu ka, Karai u i parodyt.
utva.
No.201—Istorija apie Amži
Tszsislinko pirmiauše skab Atitraukė peksztininkai ir va Zokoninka Beraadina. 61
Bet pirm iszvaižiuojant jis sa
na Žydą. Jo kelione po svietą
rus raitelei Valakiuei ant mažu narsiausi kareiviai in dvara, ir puslapiu, 20c.
vo draugams buvo prižadėjęs
ir smagiu arkliu; raiteliai isz- pradėjo pasidrutinet kas ka tu No.14-5—A p i e Velniszkas ir liudymas apie Jezu Kristų.
szventa teisybe paraszyti kaip
rode ne kas, visaip ap-sirede ir rėjo, pasilsėt po vargui, pasi Malūnas Kaip Studentas Lo Pukius apraszymas. 20c.
jam bus Lietuvoje, kad jie ži
apginkluoti, nes buvo garsais kalbėt apie musztyne ir susi- jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
notu ar gryszti ar ne.
isz savo narsumo ir perbėgimo, kaityt kiek dingo.
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
Sugryžes in Lietuva, jis savo
kurie buvo persiėmė nuo TotoGarbei. 15c.
puslapiu, 15c.
—
BUS
DAUGIAU
—
draugams Buenos Aires, Ar Motinos Diena yra kas diena. riu. Ne paisedami ant baisiu
No.146—Apie Auka Nihilis i No.203—Knygute, Tretiniu
gentinoje pa rasze:
Inkvepimas Motinos meiles - szuviu isz Lenkiszkos szalies,
tu, Stebuklas Kuczios Naktį kiu Seraphiszkas Officium. 15c
‘ ‘'Czia viskas kuo pui kiausia! Lydi jos vaikus net tik diena iszsipyle ju net keli tukstan62 puslapiu, 20c.
Asz turiu gera darba chimijos
cziai kurie pasidalinę ant pa
arba meta.
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
■fabrike. Asz visiems jums Ji prasideda su gyvenimu
skiria pulku, pradėjo pamažePavojinga Klaida. 45 pus., 20c
li prisiartinet prie abazo, nuo Visi pirmieji Katalogai dabar
szventai patariu gryszti iii tė
ir pergyvena ji.
No.152—Apie Kajimas, Drū
Užsisakant knygas is*
kur be paloves bėre kulkomis, yra negeri. Szis Katalogas
vynė, gryszti namo. Bet pirm Motinos Diena tikrenybėje
tas
Petras,
Nuogalis.
62
pus

szio Katalogo, veikia paminėti
o tiejei sueja visi in viena pul užima visu anų vieta, todėl
negu, rengsites in szita kelione, Yra diena vaikams, vyrams
lapiu,
20c.
tik numeri knygos. Pinigus
ką, netrukus su laukiniu spie
gerai apsi'žiurekite ir pasirū
užsisakykite knygas isz
ir moterims atsiminti.
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Orgimu mėtėsi ant Lenku.
saito Katalogo
pinkite gerus lagaminus, bok Jie- atlygina už pamirszima
Žydas, Du Draugai. 136 pusią deri, Express ar Bankine Mo»
sus kuriuos galite nusipirkti in Jie atlygina, nors maža
Nr. 1956
Tame armotos nutilo, Tarni-Orderi, o jeigu norite pini
pin, 35c.
Lazaro Costa, sztora in Buenos
dali,
navskis mostelėjo su savo vaNo.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
ISTORIJOS, PASAKOS,
Aires miestą.”
Skolos už meile ir
yliszku pulku ant sparnuotu hunoriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
APYSAKOS, IR T. T.
Tas Lazaro Costa sztoras vra
pasiszventima,
zaru. Szoko' linksmai arkliai
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa ĮĮtvEr* Nepamirszkite dadeti
graboriaus sztoras kur vien tik Kuri ne vienas žmogus
isz abieju szaliu su dideliu riks
deszimtuką ekstra del prisiungrabu gahma nusipirkti.
Niekuomet pilnai neatlygino mu atkisze pikes leidosi ant ne No. 101—Kapitonas Velnias, slaptį. 61 puslapiu, 20c.
timo kasztu.
savo motinai:
vidonu. Lenku raitelei rodos Puikus apraszymas,' didele No.151—Apie Vaitas Szvilpikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
kad vilnise mariu dingo, ha tai knyga. 404 puslapiu. 50c.
In Maywood, Cali forui joje, Yra Motinos Diena,
gai, o ir visi laiszkai “visada
tik buvo saujele prie tokio dau No. 201 Istorija apie Amži Akys, Tarnas, Vargdienis Jo turi būti siusti vien tik ant
iszvažiaves 750,000 myliu be Jeigu jos vaikai atsimena!
gumo nevidonu. Ne buvo ju na Žydą. Jo kelione po svietą nukas Karalium, 62 pus., 20c. szio adreso:
jokios nelaimes, buvo t roko
matyt, tiktai buvo galima su ir liudymas apie Jezu Kris No.153—Apie Gailuti, Du
kompanijos pagerbtas. Kompa Motinos diena pripuola
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
nija norėjo suteikti jam garbes Nedelioj, Gegužio 13-ta diena. prast ju gyvybe ant skambėji tų 20c.
Mahanoy City, Pa., - U. S. A
mo ginklu, riksmą pažeistųjų - No.102— Prakeikta, meilin- lapiu, 20o.
ženklą, bet jos atstovai turėjo

į WEMIIC

SAULE PUBLISHING CO.,

:: MANO ::
džiaugsmas

KATALOGAS
KNYGŲ

MAHANOY CITY, PA.

“SAULE”

ma” kaip pats vadina. Drebanprasze in pakaju, kur jau buvo
Visu
Ražancziaus
cziom rankom pagriebė už gal
kapelijos balsas girdėtas.
. . . MALDA . . .
vos mergaite ir paibucziavo in
Sauk buvo jau apszviesta ba Paslapcziu Maldos
Viesz. Jėzaus ir jau vakaras artinosi; augsztai Del Ražancziaus Draugijos: veideli.
— Mano džiaugsmeli, iszant galerijos graino , puiki ir
Nariu, ant mažu korteliu, ku-:
Motinos Szvencz. garsi
kapeli ja. Ponios buvo la rios telpa in maldaknyges. Vi-j taro.
I
________
Teveli, atsiliepe Irena,
bai 'puikiai pasidabinia, jog net
sas setas $1.00. Prisiunskite
Istoriszka Apysaka
Sapnas Motinos Szventu rūpiniesi apie raus, kaip tai
žėrėjo nuo deimantu ir kitokiu
savo orderi ir viena doleri ant
cziausios,
mieganczios
brangenybių, ir vos inženge in adreso: Saule Publishing Co., be tavos sau rodai duosime, ku
(Tašą)
ant kalno Alyvų, žemei
kio malszus, tavo “džiaugsme
sale szokiu, tuojaus leidosi po Mahanoy City, Pa. U.S.A.
Batanijos,
bažnyczioj
lis” norint iszdykus ir vėjo pil
rom. Perszokia seniai pirmuti
Irena pasi klonio jo ir laimin
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
na, bet duos visame rodą.. Nesi
ni palonesa, nustojo, užėmė vie
ga kaip pauksztele, kada isz
rūpink, teveli apie motinėlė,
tas kedese, o pavede del jau "‘Talmudo Paslaptys
kletkos iszleidžia, iszlbego grei
Knygos Did. 3%x51/2 col.
asz ant to visko jausiu; nesirū
ŽYDU TIKYBOS
nuomenes.
tai net pasiszokinedama.
arba pradžia
TIKTAI, 25 Cts.
pink apie poszne, užsiėmimus,
:: PRISAKYMUS ::
— Na ka ar ne pavydi man
— Tai man pavydi, KarveLabai užimanti apysaka
asz prižiūrėsiu, užstosiu tave
dukters, Karvedi ? Paklauso
SKAITYMO
de, atsiliepe Kasztelonas di
SAULE PUBLISHING CO.,
Per
paczta,
25
Centai
visame.
vela Kasztelonas.
džiuodamasis kada durys pas
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
..Jr...
Kasztelonas atsiduso, pak'ra— Palauk tu su savo duktė- Sauk Publishing Company.
kui užsidarė.
Mahanoy City, Pa.. U.S.A. te su galva, su neisztikysta, ta
re, ba asz savo sunu rengiu
RASZYMO
— O no, atsake malsziai
rydamas:
kur del jaunuomenes buvo ne-i buvo geležines rinkutes, o- to szokt su tajė nevidanka, pažiū
Karvedis, pripaži nstu, jog turi
tikėtina. Ant ne mažo .plecoi linus stovėjo keli arkliai pui rėsime, o, tada kalbėsime.
Ne truko valandos, visi jau — Gaila, jog- neturi brolio, 64 pus. Did. 5x7 col.
patoga duktere, nes asz džiau-,
priesz. gonkas stovėjo augszti' kiai papuoszti, su paikais bal Ilgai naktyje trankėsi zobo- iszvažinejo rengtis ant kares; Irenele, pavestai! jam tave. Tu
giuosiu, kad turiu vaikina., tai
Dabar Po 25c.
stulpai in žeme in kast i, ant ju nais. Tarnai laike arklius už- va, ne tiktai saleje szokiu, nes iszvažiavo teipos-gi siuntinis rėjai juosius net tris, nes szianvis daugiau verta, negu mergi
Saule Publishing Co.,
dien visi po žeme.
kamanu, o kitąse rankose smai ir visi pakajai buvo užimti. Karaliaus Zigmanto,
idant
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
na. Kada karas ateina,, o tuju c < -M mr-M -M -M *
-M-K * * * * K* ♦ * -K * las pikes. Jaunumene pama- Svetingas Kasztelonas liepe
In trecziai diena, po tam nuo
neszt
tolyn
paliepimus;
likosi
mums no stokas, tai ger’ųiuse
czius tai, net rankomis suplojo isz kelnores iszrist baczka. mi tiktai Karvedis Požarskis, ne kiemo avarinio isztraukinejo
mergina sunaus neužvaduoje.
isz džiaugsmo ir tuojaus keli daus ir alaus, prineszt valgiu galėdamas surast savo vaikino ginkluotas pulkas, su nuliudu- rodos su dangum isz vien susi
Kasztelonas patrauko ūsai su
siu Kasztelonu ant prieszo. Ka lieja. Ponas Zavistovskis pabu
paskubino pas.arklius, užszoko del tarnu (tvariniu, szeiinynos ir arkliu.
piktumu ir tarė:
ant arkliu, apsuko aplinkui ple ir kaimuoeziu. Senas bonibar- — Na ka kaimyne, tare in reiviai giedojo szventas gies dęs iszejo laukan isz savo bu— E, ka. ten karas dabar
čiu ir dabar metėsi su smailom dieras ka iszgere czierka su Kasztelona, tai ir dabar norė mes, kurios balsas inaiszesi su dykes, kad pasidairyt ant apyturime pakaju ir duos Dievas
oszimu girios iii kuria netrukus inkes. Kasztelonas jau buvo su
pikems nugriebt viena isz rin dvarokais, tai bėga pas maž- tum merginos, o ne vaikino?
tai ilgai tuoni pakajum kvė
kių. Kada katram pasiseko tas džieriu, idant gėrsint vivatus Kasztelonas nieko neatsake, i n jojo.
savo vyrais parejas upe Dnie
puosi m.
Langelyje
bokszto
dvarinio
padaryt, tada plojimas delnais del gereneziu ponu.
prą ir jau turėjo, apie dvylika
galva tiktai nukabino ant kra
Kada, tai kalbėjo, ant tilto
buvo ne svetiszkas, o tasai ga- Jau szvito, o jaunuomene d a tines ir sunkiai atsiduso. Po verke Kaszteloniene žiūrėdama musztyniu su Valakais ir at
sudundėjo karietos, tai nelauk
linczius aplaikinejo dovanas. buvo užimta szokais, senesni žarskis suspaudė jam delną, in. t aje szale kur dinge pulkas ėmė kelis miestus atgal, ka bu
damas, atsukimo kaimyno, paNe vienas taikindamas in rin gėrimu, o moteres apie at eite žiurėjo valanda ant jo, ir pama vestas per josios vyra. Dovanai vo ŲŽpolai užgriebė. Buvo jisai
szoko pasitikt sveczius, o Kar
ke nusivertinejo nuo arklio, ta savo vaikės. Zobova pertrauke želi iszejo. Ponas ZavisTovskis Irena glamonedamasi prie jo per karvedi per tai mylėtas, nes
vedis paskui ji pamaželi ėjo.
da volei buvo nemažai juoku sveczias netikėtas.
praeita naktį sapnavosi jam
sėdėjo ant kėdės, neiszleido sios sznabždejo:
Jau kelios karietos ir briez—
Motinėlė,
nesibijok
nie

isz nerangumo. Irena stovėda Ant slenksczio sales stojo ka- sveczio, priėmė ne, kaip tai iszpaliktas namas, bodejimas pa
ikos stovėjo ant kiemo keli rai
ko,
juk
asz
likausi
namieje.
ma szale motinos ir žiūrėdama raliszkass siuntinys, kaip ant puole padary ti e, supinės pirszbudo jo szirdije ant naujo, isz
teliai padavinėjo savo • arklius
ant siauezianeziu raiteliu, ne drabužio iszrode, klausė apie tus dunksojo, nematydamas Kaszteloniene szluostydama ejo per tai isz savo budykes,
Taigi, ateinanti Nodelia
taniams, kurie pribėgo ant pa Pripuola “Motinos Diena.’’ galėjo isz pavydumo nustok Kasztelona.
<ad dirstelėt in szale, kur gu
dukters, kuri stovėdama pasza- aszaras, nuolatos kalbėjo:
sitikimo svecziu; krutu 'buvo
Kasztelonas žiurėjo ant savo Ponas Zavistovskis. Kaszte ly'je, girdėjo žodžius Karve — O, kam man Dievas ne ra jo jo dvaras, kur gyveno jo
Yrą tai gražus paprotys
ant kiemo, arkliai szvenge,
Amerikoje,
oacziule ir mylima dukrele,
dukreles su puikumu ir sztai lonas paemes raszta ka.raliszka džio; kada tas iszejo. Irena pri vieno nepaliko sūnelio?
skambėjo kamanos, ponai gar
vienatinis džiaugsmais. Netru
susitiko su akimi josios isz ku su guodone skaityt. Muzika, klaupė prie kojų levo ir pradė
Paskirta ant pagerbimo
*♦*
siai paliepi mus atidavinėjo,
riu supratę praszima. Tuojaus szokia.i ir sznektos nustojo, lau jo rankas bueziuot.
• savo motinos!
Ant dideles lygumos baltuo- kus varpelis davė žinia jog ka
szauke ant tarnu arba ferp sa
pelomis vaiskavas iszejo su Mipataiso usus linktelėjo su gal ke kožnas ka tokio nepaprasto.
Ar ji gyva ar mirus.
Kasztelonas kruptelejo, pa je audimines Ibudykes, ilgos ei
ves pasisveikiiiejo. Kada Kasz
va, rodos norėjo pasakyt: ge —■ Tamstos ponai! Tarė
Daug visokiu dienu
les, jog negali užmatyt galo, o szia Szv. Kasztelonas pasuko
telonas pasirodo ant gonku, vi Apdainuojancziu mocziute, rai, padarysiu ka nori, ir tuo Kasztelonas. Petrila. Karvedis griebė jai su rankom už galvos
in szali kur buvo parengtas alir su aszaromis akyse insižiuri- priesz kožna. budyke žiba gink
si prie jo artinosi, idant pasvei
motinėlė, jaus nuėjo nuo gonku. Ne tru •Valakinis, sulaužė prisiega sa nejo in ja.
lai in ožius sustatyt, o teipos-gi toris isz bubnu. Žibėjo pora
kint gaspadori, kuris padavęs
kus pasirodė priesz gonkas, vo proseniu, kurie visada buvo
Motute sengalvele rodo,
stovi keli arklei prie stulpu pri- vaiszkiniu žvakių, kunigas pa
—
Džiaugsmeli
”
mano,
ta

ranka puikiausai ponai invedisirodęs in raudona arnota, mel
Kad musu pro-teviai gerbo vienoje rankoje laikydama už privalus ir paklusnus Karalui
riszti
ir
parengti.
Da
buvo
gerė pamažėl i drebaneziu balsu.
de pas Dievą, susimylejimo del
nejo su savipi iii pakaju del
kamanų balta arkli, kuris, isz Lenku, insiverže su savo žmo- Priesz valandėlė pikta, mislis ra^ nepraszvitus; miglos buvo
ir mylėjo savo motinas!
klūpojau ežiu kareiviu, o tuo
svecziu, o visi ėjo paskui juodu.
Juk nuo motinos daugiausia, nerimasties negalėjo nustovet, nimis in Pakuti, miestą ir kai- perbėgo jam per galva, netekau apsede ant pievų ir žemumų,
jaus szale kunigo klūpojo va
Ten sveikino .'pribuvusius po
priguli szeiinynos laime. kitoje rankoje laike lengva pi ma paverto in plonis: Kolomi- keliu sunu ir pats saves klau
das Tarnovskis ir karszthi mel
nia Zavistauckiene, puikiai in
Senovės Lietuviu gyvenime kia. Akimierkoje Irena sėdėjo ja, Tismenes, Sniatina ir daug siau, del ko man vietoje mergi
—
‘
‘
Saule
’
’
turi
tiek
agen

dėsi szitaiš žodžais:
aksomus pasirodžius ii-' dei
/■
sutikime, ant balno, laikydama rankoje kitokiu dvaru ir miestu, net iki nos nedave Dievas sunaus? Tu tu kiek skaitytoju, nes kožnas
mantais apsikaiszius, už moti
—
Dieve
laimink
man;
duo
pikia, ir nusiuntė savo levui Halyczio, per ka karalius rėt a u dabar k a ant kares isz- yra agentu. Jeigu kožnas skai
Szeimyuose buvo labai
nos slaptesi Irena, ne drąsiai,
nuo savo lupeliu pabucziavima, priesz ji Joną isz. Tarnavo Kar siunst del apginimo tėvynės. tytojas prisiunstu varda tik kle levo pajiegas’ apsukruma
retas daigias.
lig ko pabūgus, o vienok žiurė
leidosi in randa pleciaus. vedi karaliui iszsiunczia ir Nes dabai* nusigando, kada pa vieno naujo skaitytoj aus, tai tigriso, greitumą arelo, iszminDel tą tauta buvo sveika
jo ant duriu, per kurais ineiti-j
ir tvirta; ■Griausmas plojimo ranku pa szaukia visus isztikiinus sūnūs regėjo prie savo keliu klupo- didelia geradejyste padarytu ti žalczfo ; duokie man Vieszpanėjo svecziai. Po ne kokiam lai
sveikino raitelka, su kuria nie del apginimo žemes. Tamistos janezia Irena, pasijudino jame del iszdavystes. Bandykite tie, ingalet nevidonus mano tė
Lietuviai mylėjo savo
kui kožnas užėmė vietas prie
vynės, užpuolus nubaust ir ma
motinas ir savo tėvynė. kas nenorėjo susilygint: jauni- ponai! Tėvynė mus szaukia!
taip padaryt, mieli skaitytojai,
iszmintmojimas
sanžifies;
o
jei

stalo, o tarnai padavinėjo su
kaieziai pasitraukė in szali su Apie zobova jau niekas ne- gu už bausme Dievas alinis nuo , o “Saule” bus jusu didžiausiu no žeme nuo ju iszveržt.
'Net tiktai gyvas motinas
dus su valga i s.
Prie pabaigos Misziu miglos
atminkime- ir gerbkime,* arklais, o Irena, kelis kartus mislino. Senesni susiknopino in jo taji skaiiba, ta ji “džiaugs- laikraszcziu. Acziu!
Po valandai prasidėjo pasi
prasiszvaiste ir ant gaivu melBet neužmirszkime ir apie apsukus plečiu aplinkui, ne randa, apie Kasztelona, midikalbėjimas; seni mėtėsi apie
džianeziusiu puolė ' spinduliai
minuses, karseziuodama, pamaželi be gaudami apie pavoju ir kaukes
Pirkie U. S. Bonus! saules.
politika, apie karalių Zigmantą
guodumo garbes, ketvirtu kar jau padarytas per Valakus., Pirkie U. S. Bonus!
Nes jeigu savo tėvus
Sena, apie karunavojima karaDa nebuvo kaip reike praiu paleido arklis kiek tiktai in- jaunuve karsztai teisinasi apie
užniirszime,
laiczio, kuris atsibuvo priesz
szvite, paregėjo vaiskas isztolo
kabino ir atkiszus pikia link kara, dairydamiesi ant tėvu,
Tai musu vaikai mus
kelis menesius Krokave, motedvara muru apvesta, kuris va
užmirsz! žiedu, net tris ant kart nugrie kaip greitai keliaus norėtu ka
re-gi prisiklausinejo tiem ap
dinosi Gvazdikėlis, o szale tojo
greciziause traukt ant Valaku.
bė.
Tegul toji diena
WHALE
OF
A
HAUL
sakymams su užsiėmimu, o jau
abaza Valaku, kuriu buvo apiei
Moteres tiktai ir mergos rau
Te gyvuoje Kasztelaniute!
“Motinos Diena”
Vą/HAUING a PEAP INDUSTRY ? NOT AT ALL.''
FOR EXAMPLE, IN 1951, 31,172 WHALES WERE
nuomene, kalbėjosi terp saves
szeszi tukstaneziai, teip rokaikosi ant senu ir jaunu tojo
j Paszauko visi.
Buna atminta per visus,
TAKEN. THE TOTAL VALUE OF THIS HAUL WAS
fTV,000,000! (INHALE OIL IS SOLOAT
,
linksniai. Per atvirus langus
vo pabege nuo ju kaimuoeziai,
I Irena pakratė rinkes ant džiaugsmo; ju szirdes skauTegul visi prisisega ant
E47ff.00 PER TON!)
1
ka buvo in nevale paėmė. Tasai
buvo girdėtas cziulbejimas
krutinės geide, smaigo pikes ir stojo priesz džiause prijautė baisybes ka
I
pulkas užpuoli! buvo prisiunspaukszcziu tarnai sukinėjosi,
)
O jeigu motina yra mirus, _ gonkeles. Jaunikaicziai pasku res, norint ir laimingiausios, ir
tas
per
g]auna
vada
kad
sulai

skambėjo stiklai aplinkui ir
bino už vienas 'antro paimtie isz laiko rūpinosi apie kelaviTegul malda liž jos duszia
kytu Lenku vaiskus.
buvo girdėti užgėrimai ant vie
kamanas isz rankelių Irenos, ma, klausinėjo karai i n io siun
Eina pas Augszcziausia
ni kitu.
Tuojaiispo Misziu, ant prisapanos padavė jai vainiką gar tinio: kaip daug Petrila turi
Sutvertojo!
Kada pietus pasibaigė, ant
kimo, vado, pasirengė vaiskai
bes, Irena padekavojo jiems su vais'ko? Kaip apsiginklavę? Ar
Tasai kuris užmirszo apie
kiemo davėsi girdot trenksmas
ant musztyn.es; pastate anuo
linksmumu, nuszoko ant žemes narsus ? Ar Karvedis Tarnovssavo gimdytoja,
maždžeriaus, ant to balso pasi
/J
tas ant kalneliu, terp ju peksz-•"C-UMAįį,
ir tėvui, kuris pribėgo prie jo kis, yra tikes ant vado? Ar
Yra nevertas gyventi ant
THE HIGH COST
kėlė gaspadoris ir padavęs ran
tines rotas, o isz abieju szaliu
vaiskai karaliniai jau isztrau‘ ^!HGS BOND I
sios užsikabino ant kaklo.
OF FLYING
szio svieto.
[Rocketing a b-47 strato-jet frdw
ka szale saves sedinczia ponia
raitelus uždengtus tankia gire,
— Na ka, kaimyne ar da ke?
Bet tasai kuris drysta.
TAKE-OFF TO FLYING ALTITUDE COSTS
ABOUT $4750.'
davė ženklą del visu ant pasi
kad nematytu ulžpuolai. Muszman nepavydi tokios dukters?
Ranka pakelt ant “Savo
kėlimo, pasiiklonioja vieni ki
tyne pradėjo artilerije prade
Tarė Kasztelonas su puikumu
Motinos,”
tiems seni ir jauni, moteres ir
dama. bert kartoezais ant aba
atsigryžes in karvedi Požarski. Trys Istorijos
Nėra, vertas kad ji szioji
zo Valaku; nuo drutvietes ma
vyrai paskubino visi ant gon— Tai ne didelis daigias Apie Irlanda arba Nekaltybe
žeme laikytu.
žai atsakinėjo, del to, jog juju
kelu laukan, nuo szalies sodo Juk skaitome tankiai apie rinkate paimt, tarė užkalbintas Suspausta; Robertas Velnias;
paežiu vaiskui kenktu, ka sto
ka-gi macizina! Mergina vis Medėjus; Kaip Kuzma Skrip
vaikus,
vėjo apie dvara, o ir negalėjo
korius ako Turtingu Ponu.
Kurie nužudo savo motina drutvietes ne paimtu.
dasiekt kulkos Lenkiniu vais
Istorija Apie . . .
Kasztelonas nudavė jog to Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
arba tęva.
ku. Padėjimas Valaku buvo ne*
Saule Publishing Co.
“AMŽINA ŽYDĄ” Kokis likimas ir laime gali negirdi, atsigryžes in visus, užkas; nieko iieiszpuole, kaip tik
patikti tokius vaikus?
Jo kelione po svietą ir liūdimai
... GET THIS 6-47 AIRBORNE/ WHEN YOU BUY U.S.SAVIN&S BOA/OS. >OU A '
tai pasislėpt in dvara, arba
“Saule”, kaip szviete, taip
Ir negerbia ir smerkti
Del
to,
toji,
diena
turėtu
NOT ONLY HELPING VODRSELF-VOU are INVESTING IN AMERICAN S£CU™?',
apie Jezu Kristų.
GROW WITH YOUR COUNTRY WHEN YOU INVEST IN U.S.SAYINOS BONDS■
mestis ant priesziu ir atimt airtuos, ir dar tebeszvieczia tikriems
Sukelti didžiausio
motas; iszrinkota antra.
.Kurie priesz 4 4 Motina Savo ’ ’. Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
]
lapikt
i
n
imo
t
ienis,
Per paczta, 25 Centai.
tuviai “Saule” palaiko su sa
(Tasa Ant 2 puslapio).
ranka pakele.
Kurie užmirszo “Savo
Saule
Publishing
Co.,
Mahanoy
City,
Pa.
vo prenumeratais.
Motinas,”
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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m

MAHANOY CITY, PA.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

ant “raidos.”
NUŽUDĖ ŽMONA NEPAPRASTA
SENATORIUS
POLITIKIERIAMS
Jis su tuo savo pasivogtu au
tomobiliu suvažinėjo devynių
MESZKERYCZIA I
’
PASIMIRĖ
NE VIETA
metu vaika, Anthony Lepre, Paskui Pats Nusižudė
----------------KOLEGIJOJE
kuriam daktarai turėjo nupjau
— Nedėlios ryta, apie sep
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
_______ _
i
ti abi kojas.
tinta valanda, numirė senas
HARRISBURG, PA. —
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
miesto saliuntekas, Motiejus 1871 m., Karas tarp Prancūzi Du kiti jauni vaikezai, kurie Dvideszimts szesziu metu am-J doleriu.
ninkams per baikas, pasakęs
su juo važiavo buvo teipgiĮ
I
_____
žiaus Richard H. Blouch, nu Kad kokios tas mažas, sze- kad jis už jokius pinigais neVainomis, nuo 812 E. Centre jos ir Prūsijos užsibaigė su
suimti.
dūrė savo žmona dvideszimts į szios deszimts vienos pėdos lai- stotu in Prezidento rinkimus. gu jie dar giliau insikisztu sa
uly., savo namuose. Velionis Frankfurt taika.
Jaunuju Teismo Teisėjas, trijų metu amžiaus Dollie.
vas butu nuskendęs jeigu jo Trys tukstaneziai susirinkusiu vo nosis in savo knygas ir nesi-,
sirgo per koki tai laika. Gimė — Petnyczioj pripuola, -Szv.
(kisztu in politika. Juk mokslas
Lietuvoje. Atvyko in Maha- Mamerto ir Szv. Lucija, o- Tau Horace Bellfatto nubaudė vie Policijantai sako kad jiedu tinklai nebutu sutrukę ir pairę mate kai jis pasimirė. Priesz
prakalbas buvo paroda, kurioje kaip tikėjimas jokios partijos
nojuje daugelis metu atgal. tiszka Vardine: Duodone. Ir ta na szesziolikos metu vaika ant buvo susibarė, susiginezine nuo to submarine vogos.
nepripažinsta ir negali pripa
Kitados dikbo angiakasyklose. diena.: 1949 m., Izraelio krasz- penkios deszimts doleriu ir į kaslink savo vaikucziu moki Kapitonas dabar yra Laivy- buvęs Vice-Prezidentas, Senano Sztabui pasiuntęs bila del torius Barkley dalyvavo, va- žinti. Szita klaida musu darbi-'
Prigulėjo prie Susiven. Lie. tas priimtas in Tautu Sanjun- jam insake kad jam nevalia in nimo ir priežiūros.
ninku unijos yra padariusios ir
Am., ir prie Lietuviszkos para ga; 1941 m., Vokiecziai bom Essex apygarda sugryszti per Apie puse po devynių isz ry tukstanezio trijų szimtu dole- žinodamas per paroda in atvira
dabar del tos klaidos daug ka
pijos.
Paliko savo paiezia bardavo Londoną, užmusze tris metus. Szitas nepaprastas to jos sesuo, Ponia Carrie Al- riu, del iszkados padarytos jo automobiliu.
nukenezia.._______________ ii
Prane; du sunu: Stanislova, 1,436 Anglus; Bet u'ž keliu die nubaudimas buvo už tai kad dy, isz Louisiana, kuri pas sa laivui. Laivyno Sztabas sako’ Jis buvo czia atvažiavęs staisz Allentown ir Jurgi, Wil nu, jie tiems Naciams atkerszi- tas vaikas jau kelis sykius te vo seseri svecziavosi, paszauke kad jis pasirengęs pilnai užmo-' ežiai isz Vaszingtono, ir ketino
*
f ta vakara in Vaszingtona su- GUODOTINI
mington, Del., ir dvi dukterys: no su keliais tukstaneziais tartas už automobiliu vagys ja ant telefono. Viena isz jos keti.
Antoszia, pati Juozo Kalvins- bombnesziu
virsz Berlyno; tes. Antras, keturiolikos metu sesers vaikucziu, Patricia, at Nickas tame submarine neži- gryszti.
SKAITYTOJAI!
kio, mieste, ir Mare, pati Sy 1858 m., Minnesota valstija vaikezas buvo teisėjo iszteisin- sake telefoną ir pasakė, kad ju no j o kad jis buvo užkabinęs to | Kai jis pasimirė, Lexingtono
laivo tinklus, kol submarinas Mayoras Paul Holstein papraFried, West Pittston, taipgi priimta, in Amerikos Suvieny tas ir paleistas, kaipo visai ne tėvai nėra namie.
taip paszieliszkai
Ji tada pati atvažiavo ir ra pakilo isz vandenio ir buvo pa-| sze visu palūkėti minuta ir su Viskas
keletą anuku. Laidos Seredos tas Valstijas; 1886 m., Ameri kaltas.
brangsta, tavoras, popiera, ma*
ryta su apiegomis in Szv. Juo kos Darbininku Federacija su Teisėjas Bellfatto pasakė do savo seseri ir jos vyra ne matyta kad jo szviesos buvo kalbėti malda už Senatorių szinos, ir darbininku algos, kad
beveik nuluptos.
i Barkley.
tam penkiolikos metu vaike gyvus. *
zapo 'ba'žiiyezioje devinta va tverta.
dauguma laikraszcziu dar la
Tas submarinas tuo laiku
zui, kuris ta automobiliu vai Richard Blouch kybojo nuo
landa, ir palaidos in parapijos
biau brangsta. Redaktoriai, at■— Asztnoniu parapijų* So ravo “Szita nelaime tau san- lubu, skiepe, netoli jo buvo jo gryžo isz Key West, Florida, ir
kapinėse. Graiborius L. Trassipraszydami aiszkina kad jie
dalietes Mergaites suvažiuos in žine grausz iki grabo lentos. žmonos lavonas.
plauke apie pusantro szimto
SKAITYKIT
kauskas laidos. Velionis buvo
jokiu budu negali galas su galu
Mahanoy City, Nedelioj, Gegu Kai tu busi paleistas isz James Ju gimines pasakė policijan- pėdu po vandeniu.
skaitytojas “Saules.” Amži
suvesti.
žio (May1) 13-ta diena, 2:30 va burg pataisų namu, gal galė tams kad tiedu jau ilga laika
na atilsi!
“Saules” redakcija nenori
landa po pi et Kunigas P. C. si kaip nors tam vaikui padėti, burdavosi ir peszdavosi. SuPLATINKIT
!
Saule Publishing
Co.,
— Nedėliojo, Gegužio 13, Czesna, klebonas ir Kun. L. Pedar Tiktai,
labiau
savo
skaitytojams
.
.
.
$1.00
siedai sako kad jie keletą kar DRAIVERYS
Mahanoy “
City,
A. į9
pripuola “Motinos Diena”. Ne- eziukieviezius vikaras isz Szv. kuri tu suvažinejai.”
pabranginti
SaulePa.,
” U.S.
ir nepa
tu buvo ponui Richard Blouch
brangins, jeigu kaip nors bus
PŽmirszk'ite, dideli ir maži, pa Juozapo parapijos, priims vi Szitas vaikezas jau kelis sy
SUARESZTUOTAS
patarė eiti pas gera daktara ir
kius
buvo
suimtas
už
automo

PABĖGĖLIAI
galima iszsisukti!
garbint savo gyva motinėlė, o sas tas Sodalietes in savo para
dažinoti ar jam galvoj viskas
biliu
pasivogima.
Bet, už tai “Saules” redak
jeigu jau ilsisi ant kapiniu, pija. Sodaliecziu procesija intvaiko j.
PHILADELPHIA, PA. — PRASZO SARGYBOS
Mes
retai
kada
drystame
te

'
;s
cija labai gražiai praszo visu
tai nors sukalbėti poterėli už vyks ir giedos Marijos giesmes.
Policijantas George Meyers bu
tarti
toki
gerbiamji
žmogų
“Saules” skaitytoju te laika
josios duszia. Jeigu motinėlė Kunigas Pranas Statkus isz
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
vo sužeistas apie treczia valan
kaip
miesto
ar
apygarbos
tei

užsimokėti už savo prenumera
da gyva, tai pasaldykite josios Philadelphijos atidarys ta iszANGLIJOS EROPLA- da isz ryto kai jis stengiesi suPinigai reikia siusti su J j
sėja.
Bet
ežia
jau
negalima
ta, kad redakcijai butu mažiau
gyvenimą su meilu žodeliu ir kiĮminga seimą su malda. Kun.
užsakymu: !'
stabdinti viena automobiliu, tyone davė Komunistiszkai Len kasztu, sekti tuos,
NAS SUDUŽO
kurie pavė
paguodone, nes nežinote kaip E. A. Vasielauskas (Wassel), nutylėti.
prie
penktos
ir
Arch
ulycziu.
kijai
žinoti
kad
ji
turi
liauti
luoja ant laiko užsimokėti.
ilgai jusu motina gyvens ant vikaras isz Szv. Jurgio parapi Je.gu Didžiai Gerbiamas
taip grasinus Lenkus Ameriko Pirmiau GSaules” redakciTeisėjas
Bellfatto
gerai
žinojo
Automobiliaus
draiverys
ne

szio svieto!
jos, Shenandoah pasakys pri kad szitas vaikas ir jo draugas Du Buvo Užmuszti; 4
sustojo. Policijantas nusistve- je, ir iki sziol trys Lenkijos ja galėdavo laukti per koki tai
— Utarninke, Gegužio-May taikinta pamokslą. Kun. Jonas
jau kelinta syki yra parsikalte
re už to automobiliaus duriu, Ambasados atstovai buvo gra laika, kol skaitytojai užsimoka
Metu Mergaite
asztunta diena, penkta valanda S. Lukszys, vikaras isz Szv.
ir jeigu jis nutarė jiems dova
ir pats buvo nuvilktas apie žiai paJkviesti isz*' musu
------■ > kraszto už savo prenumerata. Mes jums
ryte (DST) 5 vyrukai iszvažia- Pranciszkaus 'parapijos, Mi noti ir juos paleisti, tai dabar,
penkios deszimts pėdu, kol tas iszsikraustyti nes jie prisidėjo siusdavome “Saule” kad ir per
vo in Wilkes-Barre, Pa., kurie nersville, Sodaliecziu radėjas, del teisingumo, Ponas Teisė STANSTED, ANG. — Dide
automobilius atsimusze in ug- prie tu grasinimu pabėgėliams kelis menesius, ir laukdavome
lis
Anglijos
eroplanas,
rengda

likos paszaukti del kąriszkos sukalbės malda ant pabaigos jas pats asmeniszkai turėtu at
Lenkams.
niagesiu troka.
kol jus užsimokėsite, “bet da
masis
pasikelti
važiavo
apie
tarnystes. Žemiau paduodame seimo. Szio meto Sodaliecziu sakyti ir pats save kalėjimo
Pasiuntiniai
isz
Komunisbar, aplinkybes tokios, kad mes
draiverys,
szimta myliu in valanda kai jis Automobiliaus
vardus kurie apleido isz:
valdyba yra: Pirmininke, Jani patupdinti jeigu kuris isz j u
tiszkos
Lenkijos
pabėgėlius
negalime laukti!”
sudužo, ir du isz penkios de dvideszimts szesziu metu amna
Margei
i
lite,
Minersville;
Mahanoiyi City: Kenneth F.
dabar vėl prasikals.
žiaus Jonas Raponaitis, nuo grasina kad jeigu jie nesugrysz
Už tai, mes visu savo geru
szimts keleiviu žuvo.
in
Lenkija,
tai
ju
gimines
bai

Boyle, James J. Zimmerman ir Vice-Pirmininke, J o z e f i n a
skaitytoju labai gražiai praszoCzia teisėjas statosi dides Ketiniu metu mergaite žuvo Morris ulyczios, netoli nuo
siai
nukentės.
Bresnokjute, Girardville; Sek nis už instatymus, ir savotiszEdward J. Fogarty, J r.
me priesz laika, ar nors ant lai
ir szeszi kiti keleiviai buvo su Front, buvo suaresztuotas už i Isz Komunistiszkos Lenkijos
retorių,
Florence
Kralikiute,
Frackville: Charles E. Lavis
ko už “Saule” užsimokėti, kad
kai teismo vartuoja ar isznau- žeisti. Kiti iszliko sveiki ir gy tai kad jis pasigėrės automobi
'
Ambasados
nariai
yra
pasiun

Mahanoy City; Iždininke, Leo toja.
ir James E. Gradwell.
mes galėtume jums “Saule”
liu vairavo, policijanta sužeidė,
Dabar paleidas tuos vi.
tė
laiszkus
visiems
pabegevis siuntinėti.
— Seredoj pripuola Szv. na Kubliiute, New Philadel vaikus, jis pats turėtu atsakyti Anglijos Laivyno ir Lakunu norėjo pabėgti kai jis su savo
Daug laikraszcziu yra testei
Grigaliaus, o Tautiszka Vardi phia; Vedėjas, Kun. Jonas S. už ju pasilgima, ar prasikalti Sztabo virszininkai sako kad automobiliu susimusze, ir pas ■ liams Lenkams kad jie turi tuoi
jaus
gryszti
atgal,
p
jeigu
ne
Lukszys,
Minersville.
gė taip vadinama “Popieros
ne: Sytis. Ir ta diena: 1863 m.,
mą.. Jeigu mes už kuri žmogų daug kitu buvo iszgelbeta už kui policijantams nenorėjo pa
tai
ju
gimines,
tėvai,
broliai
ar
Fonda,” in kuri renka aukas
Amerikietis Generolas Stone
pastatome kauezija, nes esame tai kad to eroplano sėdynės yra siduoti.
i
vaikai
bus
pasiunsti
in
Sibirą.
isz savo skaitytoju, kad butu
wall Jackson buvo nužudytas;
Shenandoah, Pa. —
atsakomingi.
indetos taip kad keleiviai va Policijantas buvo nuvesztas Panasziai daug Lietuviu pa
galima laikraszcziams popie
1926 m., Leitenantas Komando- Gerai žinomas del miesto gy
žiuoja atbulai.
/ in Hahnemann ligonine; o Ra bėgėliu buvo ir yra grasinami,
ros nupiiKti. Mes tokio fondo
ponaitis atsidūrė in kalėjimą.
rius Byrd pasiekė pasaulio žie ventojams, Daktaras Loo. E.
Eroplanas
sudužo
pirm
negu
kad jie turi sugryszti in savo neturime, bet nuoszirdžiai ir
mini aszigali.
Pulaski, nuo 34 So. Jardin uly., MOTERISZKE SU
jis suspėjo pakilti nuo žemes.
tėvynė jeigu nenori kad ju gi vieszai padėkotume tokiems
— Visos Schuylkillo Apy pasimirė Nedėliojo. Grabo- ŽEIDĖ POLICIJANTA Jis turėjo skristi in Cyprus su ^Pirkie U. S. Bonus: mines pažystami ar mylimieji
geriems musu laikraszczio rė
gardos Mergaites Sodai ietes riai Gravi t z laidos.
kareiviu szeimynomis.
nebutu isztremti in Sibirą.
mėjams, kurie ir mums padėtu
laikys savo Trylikta Metini
Tas eroplanas iszarde kelis
NEW YORK, N. Y. — Monusipirkti popieros “Saulei.”
Konferencija ar*ba Seimą Ne Girardville, Pa.—
torciklio policijantas, trisde- szimtu mastu kelio ant to aero
Bet, kas mums ir jums svar
dėlioję, Gegužio f May ) 13-ta Antanas Vožis, nuo 457 W. Ma szimts vieno meto amžiaus Ro dromo pirm negu jis sustojo ir
Surastas Mokykos Darže
biausia, tai “teisingas atsily
diena Mahanoy City, 2:30 va hanoy uly., pasimirė pareita bert Hartner, buvo labai su sudužo. Iszrodo kad vienas jo
ginimas,” mes galėtume “Sau
landa po pi et. Lietuvaites isz Ketverge ryta savo namuose. žeistas kai moteriszke tyczia sparnas kur nors ar kaip nors
le” leisti, ir kad jus galėtumėte
visu apylinkes miestu ir mies Velionis atvyko isz Lietuvos pasuko savo automobiliu in užkliuvo ir taip visa eroplana
ja vis skaityti!
teliu suvažiuos in Szv. Juoza 1907 metuose in Girardville. deszine, kai jis ja vijosi, ant pasuko in szona nuo nustatyto
po Parapija. Sodalietes daly Paliko du sunu: Kunigą Vincą, Henry Hudson Parkway, neto kelio ir jis taip sudužo.
vaus isz: Mahanoy City, She vikaras isz. Szv. Kazimiero pa li nuo Westchester-Bronx viesz
nandoah, Tamaqua, Frackville, rapijos, Philadlephia, Pa., ir kelio. Tai atsitiko apie pirma Svarbus Pranės/,imas
Hazleton, Girardville, New Alberta Danga, mieste; trys valanda po pietų, kai tas poli
Su 283 Paveikslais
;1
dukterys: Veronika, namie; cijantas užmatė du automobi Mes mėgstame teisingysta ii
Philadelphia ir Mt. Carmel.
geidžiame, kad ir visi teisin
160 Puslapiu
j!
— Ketverge pripuola Szesz- vienuole M. Jovanna, I H M or- liu labai greitai bevažiuojant.
Kai jis pasivijo ta moterisz- gyste laikytųsi. Todėl, tankiai
8 ool. ilgio, 5% ool. ploodo
tines arba Kristaus Dangun deno, Szv. Antano Mokyklos,
primename, idant kožnas skai
Philadelphia,
ir
Vienuole
M.
kes
automobiliu,
ir
isz
kaires
Iszaiszkina sapna ir kas ]'
Žengimas, taipgi Szv. Antano,
tytojas, kurio laikas pasibaigė
Leoni
ta,
isz
Szv.
Antano
Mo

puses
jis
privažiavo
prie
jos
ateiteje stosis. Su priedu
o Tautiszka Vardine: Igauja.
kyklos, Newton, Pa., taipgi tris automobiliaus, ji tyczia pasu už laikraszti, kad nevilkintu ii
planatu ir visokiu burtu. ;>
Taipgi ta diena: 1950 m., dvi
anukus ir viena pro-anuka. ko savo automobiliu in kaire ir gai su atnaujinimu užmokės
Knyga te minksstos po- j!
deszimts septiniu valstijų ge
Laidotuves tevyko Panedelio policijanta nustume nuo kelio. ties, nes ilgai negalime laukti
pieros virszeliuose. :: ::
ležinkeliu darbininkai sustrairyta su apiegomis in Szv. Vin Bet policijantas suspėjo pa Juk del visu yra tas žinoma,
kavo; 1940 m., Anglijos Precento 'bažnyczioje deszimta va matyti jos automobiliaus lais- kad darbas pabrango, popiera
mieras Chamberlain pasitrau
landa ir palaidotas in parapi nius. Ji buvo suimta ir sua- ir kiti intaisymai, nes uždyka
kia, jo vieta užima Winston
laikraszczio negalime siuntinė
jos kapines.
resztuota.
Churchill; 1869 m., Central Pa
ti. Musu agentai yra guodoti
Policijantas buvo nuvesztas
cific ir Union Pacific kompani
skaitytojai ir nuoszirdžiai de
in ligonine, kur daktarai sako
jos sujungė savo geležinkelius
JAUNAS VAGIS jam
kavoj ame visiems už platinima
galva praskelta ir viduriai
prie Ogden, Utah. Tai buvo
“Saules,” lai visus Dievas už
sutrenkti,
pirmutinis geležinkelis kuris
laiko koilgiausia ir visame lai
— Sieniniai Kalendoriai, su
ėjo isztišai nuo Atlantiko pa- Pasivogė Automobiliu
Toje paezioje ligoninėje ran mina. Platinkite mylimi broliai
Lietuviszkais ar Angliszkais
kraszczio iki Pacifiko krantu;
Suvažinėjo Vaika dasi jo žmona, kuri kūdikio ir sesutes jusu laikraszti, o mes Policijantas Robert Wall High School, in Los Angeles. menesiais, su szventomis ir
laukia. Policijantas yra bu už tai busime jumis szirdingai
Policijantas ji nuveže in li pasninkais. Po 50£ arba 3 už
er, laiko ant ranku mažuti,
NORIU PIRKT
vęs
jurininkas,
veteranas,
ku

dėkingi.
—
“
Saules
”
Redyste
NEWARK, N. J.— Penkio
Geležies Nuokarpos. Apie $5.00
dvieju sanvaieziu vaikuti,
gonine, kur daktarai rado $1.35. Adresas:
ris
pradėjo
eiti
policijanto
palikos metu amžiaus vaikas, ku
daugiau ant tono pas GOLIN’A,
kuris buvo surastas už Flo vaikuti sveika ir drūta bet
Saule Publishing Co., Maha
negu pas kitus! Adresas:
ris norėjo pasivažinėti, pasivo reijas 1951 metuose.
Skaitykit “Saule”. rence Nightingale Junior labai alkana.
noy City, Pa.
GOLIN’S SCRAP METAL
gė automobiliu ir iszvažiavo
So. Main St., Shenandoah, Pa.

Žinios Vietines
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