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Prancūzija Remia
Žydus

Intartas

isz Komunistu.
Nors Amerika nori sustabut vadas, “Scoutmaster” ir du;
dinti Arabus, bet tuo paežiu sy
I
FLINT, MICH. — Dvi atski-!
jauni skautai dingo kai ju ma
kiu mes nenorime per daug ap
ros baisios viesulos isztiko De- j žas laivelis apsivertė in patvi
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA ginkluoti Žydus Izraelyje.
troit, Flint ir apylinkes mies
nusią Franch Creek upe.
— Prancūzijos valdžia yra pa-į Žydu, Izraelio krasztas pra
tus ir baisiai daug iszkados pa Dinge yra Skautu vadas,
skeltus kad ji siunczia Izrae sto isz Amerikos szeszios de
dare. Kiek žmonių žuvo ir kiek Fred Coe, isz Union City ir
liui, Žydams, dvylika geriausiu szimts keturiu milijonu doleriu
buvo sužeista, dar nebuvo pra- skautai szesziolikos metu Har
greicziausiu Jet “Mystere-4”j vertes kariszku eroplanu ir
neszta.
vey Brady ir keturiolikos metu
ginklu. Bet kol kas, Amerika
kariszku eroplanu.
Žmones szitoje apylinkėje ir
Robert Sandoski, abudu isz
Užsienio ofisas pranesza kad laukia ir nieko nedaro.
taip daug bėdos turi kai visi
Hammett, netoli nuo Erie, Pa. '
Amerika sutiko ant to, ir kad
Amerikos dipliomatams bai
a.utcmobiliu fabrikai užsidarė.
Policijantai sako kad visi
Kanados valdžia už trumpo siai nepatiko kad Prancūzija,
Ir rodos to negana; dabar ir
trys buvo pirmame laivelyje, į
laiko teipgi Izraeliui pasiuns be jokio su mumis pasitarimu
viesulos prisideda prie tu
Laivelis užkliuvo už apsemto
keletą kariszku eroplanu.
tuos eroplanus pasiuntė Žy-.
žmonių bėdos.
medžio, ir kiti laiveliai in ji su- ■
Egiptiecziai
yra
gave
apie
dams in Izraeli. Tuo laiku, ka
Rauduonojo Kryžiaus atsto-'
simusze. Tas pirmas laivelis
du
szimtu
kariszku
eroplanu!
da Prancūzai tuos savo eropla
vai greitai pribuvo su pagelba.
apsivertė ir nuskendo.
nus buvo pasiuntus Izraeliui,
Vaiskas stovi pasirengęs eiti in
Sidney Hatkin pernai bu
Penki kiti skautai ir du j u
Amerikos valdžia buvo pareiszpagelba ne tik su sargyba bet
vadai iszsigelbejo. Jie buvo nu- vo suspenduotas, pravarytas 175 SUKILĖLIU ŽUVO
kus kad ji nesutinka savo ero
ir su maistu ir visokeriopa pa
veszti in Stem Memorial ligo isz savo darbo, Vaszingtone.
planus tam krasztui duoti.
gelba.
Jis yra intartas, kad buk
nine, nes jie buvo labai sukriesIszrodo kad Detroit apygar
jis Komunistams perdavė Algeria Susikirto Su ; Czia dar viena nesanmone,
ti ir suszale
da labiausiai yra nukentėjusi
kvailas biznis ir durnas sam
daug slaptu rasztu. Jis už
Prancūzija
Visi
skautai
buvo
ka
tik
nuo
nuo tu viesulu.
protavimas: Prancūzai isz mu
_____
kranto pasiyre, kai vadas insa- sigina ir reikalauja kad vi
ALGIERS. — Prancūzijos su tikisi ir gauna pagelbos ir
ke visiems gryszti atgal nes sas tas klausimas butu viesz
REVOLVERIS upe buvo baisiai patvinusi nuo ai iszkeltas. Jis sako kad armija sako kad jos kareiviai paramos, ir tuo paežiu sykiu ji
szelpia kitus, kuriuos mes ne
keliu dienu lietaus. Nelaime at Sovietu Ambasada Vaszing nužudė daugiau kaip szimta
ZABOVA
norime szelpti. Czia, isz tikro,
sitiko kai visi laiveliai pradė tone kelis sykius buvo norė septynios deszimts penkis Aljus ji papirkti.
gerijos sukilėlius, per kelis su Prancūzai vagia isz Povilo ir
jo suktis atgal in kranta.
duoda Petrui.
sikirtimus prie rubežiaus.
Tėvas Dukters
Nors ta upe paprastai nela
Algerijos tautininkai sten
bai gili, bet kai ji patvino nuo VAIKAS
Nuszautas
giesi atsimuszti, insilauždami
tiek lietaus, tenai kur tas lai
Dvi Karalienes
in
pat
Constantine
miestą,
kai
APSIDEGINO
velis nuskendo tuo laiku ta upe
INDIANAPOLIS, IND. —
jie palaike savo asztuoniolikos
buvo apie penkios deszimts
Tėvas, kuris davė savo penkių
PHILADELPHIA, PA. - menesiu kara priesz Prancū
pėdu gilumo.
metu dukrelei revolveri, kaipo
Dvylikos metu vaikas, Mitchell zus.
zabova, buvo ant smert nuszau
Trylika Moslemu, kurie buvo
Paulauskas, nuo Teesdale uly.,
tas.
labai apsidegino, kai jis sten stoję už Prancūzus, ir devyni
Trisdeszimts vieno meto am
giesi iszpilti ar isztraukti gazo ; kiti žmones buvo užmuszti, kai
žiaus Doneth E. Fletcher, isz PENKIŲ VAIKU
liną isz mažo laivelio inžino, bomba susprogo vienam Žydu
Indianapolis buvo nuszautas
saliune.
MOTINA ŽUVO savo tėvu skiepe.
kai revolverio kulka jam patai
Apie penkios deszimts myliu
Inžinas susprogo ir gazolinas
kė stacziai in krutinę.
in sziaure, Prancūzu paratruYONKERS, N. Y. — Penkių pasipylė ir užsidegė. Su juo
Jo naszle, dvideszimts szebuvo skiepe jo sesute, trylikos periai susprogdino sukilėliu
vaiku
motina
buvo
ant
vietos
sziu metu amžiaus Geulah, po' lizdą, su pagelba Moslemu, ku-į
užmuszta, kai automobilius,. metu Janice. Abudu spiegdami
licijantams paaiszkino, kad jos
rie remia Prancūzus. Czia žuvo
kuriame ji važiavo susikūlė su iszbego isz savo namu ir pavyras buvo parėjės girtas, ir
apie asztuonios deszimts suki-}
kitu automobiliu ant vieszke- szauke ugniagesius.
savo dukrelei padavė savo re
lėliu.
lio, netoli nuo Yonkers Race Ugniagesiams eme visa pus
volveri, kad ji pasibovintu.
Kitoje vietoje Prancūzu kavalandi ta gaisra užgesinti.
way.
Penkių metu dukrele Kathy su
reiviai buvo tu sukilėliu apsup
Ji buvo Ponia Lena Bullock, Namu skiepas ir visas pirmas ti, bet jie prasimusze isz tu
pyko kad jis jai kitokios zaboaugsztis buvo visiszkai sunai
vos nebuvo parneszes. Tada jis dvideszimts devynių metu am- kintas.
slastų ir nugalabino apie tris-'
ž
’
aus,
nuo
Linden
uly.,
Yon

supykęs norėjo isz jos mažu
deszimts tu sukilėliu.
Vaikai buvo pas daktara nukers.
rankucziu isztraukti ta revol
Kaip ta nelaime tenai atsiti- Į veszti, kur ju žaizdos buvo apveri, ir taip revolverio gaidų'
kas buvo paspaustas ir jis bu- ko ir kas yra kaltas, policijan-! risztos ir paskui abudu buvo
vo nuszautas.
1 tas dar nebežino, ar bent nesa- paleisti eiti namo.
} AUTOBUSAS
}

Siunczia 12 .let Ero
planu Izraeliui

!

Kansas; Major Dwight E.
Durner, isz Charlotte, Michi
gan; Major Floyd Amund
son isz Grand Forks, North
North Dakota; Leitenantas
William A. Payne, isz Plain
view, Teaxs; Saržentas Ri
chard E. Bingham isz Pearls
bourg, Virginia ir Pulkinin
kas Paul R. Wignail isz Port
Arthur, Texas.

Isz Amerikos

Buvęs Senatorius

EISENHOWERIS
SVEIKAS, DRŪTAS
Loszc Golfą Po
Daktaru Egzamino

Balsuoja

WASHINGTON, D. C —
Po dvieju dienu egzaminu keli
daktarai pripažino kad Prezi
dentas Eisenhoweris yra svei-!
kas ir drūtas, ir kad jis yra vi- j
siszkai pagijęs nuo tos szirdies
ligos.
Kaip tik po tu egzaminu,
Prezidentas iszejo loszti golfą.
Buvęs Senatorius Millard
Jo daktarai sako kad jis yra
visiszkai pasveikęs nuo tos E. Tydings, kandidatas deL
szirdies ligos, ir kad jis gali Demokratu vietos Senate,
Kitas jųdviejų vaikutis, sep- ko. Bet iszrodo kad automobi- i
dirbti kaip ir kiti daug už ji, czia balsuoja, votuoja in Al- tyniu metu Doneth tuo laiku Hai baisiai greitai važiavo kai!
jaunesni. Kai daktarai taip pa berdeen miestą, Maryland miegojo.
Skaitykit “Saule”
jiedu susikūlė.
Per rinkimus
skelbė, Prezidentas tuojaus; valstijoje.
viską mete ir iszvažiavo in priesz ji ėjo George P. Maho
Burning Tree Country Kliuba, ney:
Taikins Su Hydrogen Bomba
golfą loszti.
Prez. Eisenhoweris sveria tik Motinos Diena, bet ir savo:
sziipta szeszios deszimts asz- gimta dieni. Ji dabar yra sep-}
tuonis svarus; tai keturi svarai ! tynios deszimts septynių metu
mažiau negu jis svėrė kai jis amžiaus.
buvo ta szirdies liga susirgęs.
Prez. Eisenhoweris sako kad
Ir jo daktarai sako kad ta jam nežiūrint to kad jo daktarai
in sveikata.
yra paskelbė ji sveika ir drūta, Į
Iszgirde apie tai, daug ligo jis vienok vistiek kas keli me
niu toje ligoninėje nusiskubino nesiai pareikalaus kad tie dak
in Prez. Eisenhowerio kambarį tarą ą ji iszagzaminavuotu, kad
ji pasveikinti.
jis tikrai žinotu kaip jo svei
Po golfo loszimo Prezidentas kata.
su savo žmona iszskrido in Get
tysburg, aplankyti jo žmonos
motina del Motinos Dienos. Jo Pirkie U. S. Bonus
ta baisia vandenilio ‘Hydro
žmonos motina, Ponia John S.
ku paženklinta vieta! kur
Czia, ant Namu salos in
gen” bomba.
Major Dwight Durner paleis
Doud apvaikszczioja ne vien
Eniwetok Atoll, yra ant pes-

t

U. S. A.

67 METIS

V. L. Hoczkohhki, Editor "n<l M Kr.

Baisiai Daug Iszkados Trys Skautai Dingo
Visoje Apylinkėje
UNION CITY, PA. — Skilu-

Szitie lakūnai paleis ta
Hydrogen bomba isz B-52
bombneszio, kai tik oras pa
gerės.
Tai bus pirmutine * tokia
bomba, paleista isz eroplano.
Czia isz kaires in deszine:
Major David B. Critchlow,
isz Sacramento, California;
Komandorius, Major Char
les E. Smith, isz Pittsburg,

MAHANOY CITY, PA,
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21 Mokiniai Važiavo

i PITTSBURGH, PA. —
i Dvideszimts vienas mokinys, j
! visi pirmos ir antros klases, va-'
žiavo su autobusiu
a isz Monroe- i
ville, Pa., kai ju autobusas pa- j
slydo, nuvažiavo nuo vieszke! lio ir apsivertė ir susimusze in
; elektros stulpą.
Keli vaikucziai buvo sukries-;
, ti ir sužeisti bet ne pavojingai, i
i Nereikejo nei vieno vaikuiI ežio nuveszti in ligonine, nes I
i pribuvę daktarai visus iszagza- į
minavo, keliems apriszo mažas i
žaizdas ir visus paleidovažiuoti ant kito autobusio, kuris bu
vo kompanijos greitai pristaty
tas.

I

Dvideszimts trijų metu
amžiaus gražuole Ruth Elai
ne Conte, is.z Chicagos buvo
iszrinkta kaipo gražuole per
Restaurantu savininkus sei
mą, Chicagoje. Ji tos garbes
atsisakė kai jai reikėjo puspenktos mylios iszvaikszczioti per ta seimą.
In jos vieta buvo iszrinkta
dvideszimts vieno meto am
žiaus Hanne Lore Oakley
(po deszine). Restaurantu
savininku draugijos pirmi
ninkas, Marion Isbell czia
abi tas gražuoles sveikina.

SKAITYKIT

“SAULE”

PLATINKIT!

I

' { S AVL% ’ ’

j Kas Girdėt

Sunkiausias mokytojo dar
bas sziandien yra intikinti sa
vo mokinius, kad užsimoka mo
kintis, kad mokslas yra kam
nors vertas, kai paprastas mu
žikas, darbininkas užsidirba
daugiau negu Ponas Profeso
rius.
guliuojantis, ir ji nori kad tas
szuva butu jai sugražintas.
Philadelphijos polici jautai
suėmė daugiau kaip sziinta tu
Rymoje, Italijoje, Gustavo
kurie vartuoja ar parduoda Z out in i atvažiavo in policijos
narkotikus, “dope”. Bet dabar stoti, praneszti kad kas nors
ateina žinios kad beveik visi pavogė visus daigtus isz jo au
jie bus teismo paleisti. Tai kur tomobiliu.
tikri szposai. Kam mes turime
instatymus priesz narkotiku
In Mineola, New York, dar
vartuojima, priesz tuos kurie bininkas, Dennis Smith atža
tuos narkotikus, dope vartuo riai užsigynė kad jis buvo ran
ja, jeigu musu teisėjai juos taip ka pakeles priesz savo žmona.
lengvai ir taip greitai palei “Asz tik,”■ >jis pasiaiszkino
džia. Policijantas Pliiladelphi- “Paemiu ja. už pažaseziu ir iszjoje tikrai dūmas jeigu jis se mecziau isz stubos. ’ ’
ka ii* suaresztuoja tokius nar
kotiku vartuojus, nes teismas In Memphis miestą, Howard
jiems dovanoja ir juos palei Miller, norėdamas nusikratyti
džia.
savo drauges, jai Įiajiasakojo
1
■•
kaip septynių, valstijų policija,
Žmogus yra tikrai užaugės, jo jieszko už invairius prasi
kai jis nustoja augės augsztvn žengimus. Jis tai buvo i
ir augą tik platyn.
pirszto iszcziulpes. Bet kai jo.
•- • b•
drauge apie tai papasakojo poValdžia vienam razlbaininkui licijantams jiesužinojo kad jis
žulikui dabar moka trisde- buvo iszmaine palszyva czeki
szimts penkis tukstanczius do- del szinito doleriu, ir ji sua- lėriu ant metu kad jis vestu resztavo ir in kalėjimą patilp
arkliuku bėginio loszimus.
ti in o.
Amerikiecziai paskiria puse In Tokyo, Japonijoje, Akira
bilijono doleriu ant metu del Ito buvo- suaresztuotas už tai
mokslo; ir pustreczio bilijono kad jis'buvo pasivogęs szeszios
doleriu del cigaretu.
deszimts ' penkias maszineles
del paveiksiu nutraukimo, ‘ca
Buvęs Prez. Harry Truma- meras’ kurios kasztavo apie
nas su savo žmona yra iszvažia- tris tukstanczius devynis sziinves in Europa. Jis ketina ap tus doleriu. Jis stengiesi pasilankyti mažiausia septynis Eu aiszkinti kad jam reikėjo tiek
ropos krasztus. Jis teipgi yra pinigus užlaikyti savo keturias
pareiszkes kad jis atsilankys ir suguloves ir ju keturis vai'kupas Kataliku Szventaji Popie czius.
žių, Piju Dvyliktąjį. Jis pasi
kalbės su Nederlandijos Kara
liene Juliana, ir su Kanceliari
jų Adenauer isz Vakaru Vokie
tijos. Jis atsilankys pas Angli
jos Minister! Sir Anthony
Eden ir Sir Winston Churcliilli
ir jam bus suteikta Oxford Ko
Iszaiszkino
legijos garbes ženklas.

Pypkes Durnai

In Dumont, New Jersey, trys
dienos po to laiko kai vetera
nas ugniagesis John Carey bu
vo paskirtas pirmininku vaj
aus sukelti, 'surinkti trisde
šimts penkis tukstanczius do
lerius, del nauju namu del ug
niagesiu, buvo sua.rsztuo'tas už
tai kad jis senus ugniagesiu
namus sudegino.

In San Diego miestą advoka
tas, Harold P. Curtis pasitrau
kė isz. teismo, kur jis iki to lai
ko gynė viena intarta žmogų
už tai kad jis buvo paraszes ke
lis palszyvus czekius. Jis du
žiuoju kad tas žmogus Robert
Sarenana jam už jo dauba už
mokėjo su palszyvu czekiu.
In Butte, Montana viena moteriszke patelefonavo policijai
kad jos vyras ir ju szuva din
go. > Ji policijai pasiaiszkino
kad ji nepaiso a|pie savo vyra,
bet tas jųdviejų szuva yra sir-

kriminaliszkas apraszygyvuoju ingaletojas nevidonu gas
j
No.158—A p i e Kapitonai
prie Obertino, pasikėlė didis imas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabege
. . . MALDA . . .
Paslapcziu Maldos
balsas ant ligumu, o mieste No.103—V aidelota, apysaka le; Kasgi Isztyre; Prigautai
Viesz. Jėzaus ir Del Ražancziaus Draugijos Krokave suskambėjo ant kart isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
Motinos Szvencz. Nariu, ant mažu korteliu, ku visi varpai, o ir didžiauses var ežio iszimta isz Lietuviszku No.160—Apie Po Laikui;
rios telpa in maldaknyges. Vi pas vadinomas ‘Zigmantas’ at užlieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsargumą in Balta
dideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszsas setas $1.00. Prisiunskite siliepė.
Sapnas Motinos Szvensavo orderi ir viena doleri ant — Pavelyk maloningas ka No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
cziausios,
mieganczios
adreso: Saule Publishing Co., lniau, idant po tavo kojų sudė talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
ant kalno Alyvų, žemei
tai! laimyk, atsiliepė susijudin- YTa isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
Batanijos,
bažnyczioj
cziu balsu vadas, ir atsisukęs in ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kū
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
stovinezius užpakalyje, pamo sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
karietos, nes ndbiivo tai lanka
jo ant juju: bajorai Valakiniai Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyna
utas vadas su savo' draugais, '
Knygos Did. 3%x5% col.
puolė ant veido priesz karalių, Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
nes tai da. pribbuve ponai, ku
TIKTAI, 25 Cts.
karužai palenkė karūnas. Ka ir visos bobos; Teipgi juokai,
No.166—Apie Sūnūs Malrie norėjo pamatyti garsinga
rodos,
trumpi
pasakaitymai
ir
ralius da karta prispaudė vada
kiaus; Iszklausyta Malda
vada Joną Tarnovski. Ne pri
SAULE PUBLISHING CO.,
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
prie saves, paskui nuvedė in t. t., 52 puslapiu, 20c.
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
buvo jie jei isz Krokavo, ba pri
savo karieta szale saves, paso No.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Mariu;
buvo nuo’tos szalies kelu, nuo
dino ir nusidavė drauge iii pa- pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
kurios lauke vado.
loca, 'paskui juosius karietos czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
GUODOTINI
— Tai Kasztelonas Zavisvyskupu, senatorių ir valaki- Kristupą; Juokingi szposelei;
SKAITYTOJAI! tovskis su duuktere. (Jj tai nar niu bajoru, karieta, karalienes, Kaip traukt giliukingai Einiki No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Iszsi mergina! Asz apsakysiu tadvarokai, kareiviai szlektai ir ir kiti szposeliai, 20c.
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
Viskas
taip paszieliszkai mistai apie ja, tiktai prisižiufe- žmonis.
No.116
—
Istorija
ape
SieraNo.175—Kuczios Žemaites;
brangsta, tavoras, popiera, ma- kie gerai, kokia patoga.
— Na ka, pamatai akyvus ta. Puikus apraszymas. 119
Isz tikro buvo graži szian
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
szinos, ir darbininku algos, kad
daigius, mano džiaugsmeli? puslapiu, 20c.
dien
Irena,
piiikei
labai
pasidarė Anglis; Kaimiecziu Aimadauguma laikraszcziu dar la
Prakalbėjo ZavistoVskis atsi No.119—Keturios istorijos,
biau brangsta. Redaktoriai, at- puoszus, szviesi, inksmo veido, sukdamas in duktere: Dabar ir apie Gražia Haremo Nevalnin- navymai; Eiles; Kokis Budais
Apgavikai Apgauna Žmonis;
sipraszydarni aiszkina kad jie pilna laimes. Melinos josios mums laikas namon.
ke;
Luoszis;
Viena
Motina;
jokiu budu negali galas su galu akeles placzai atidarytos, žiu — Kolei busiu gyva., tai to Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Paveikslai. 20c.
rėjo in visa apsiaubima, kas
suvesti.
sios dienos įieulžmirsziu, atsake 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
“Saules” redakcija nenori kartas tėvo prisikiszus klausi Irena.
No.120—Dvi istorijos apie.
dar labiau savo skaitytojams nėjo apie szitai ta, o kaip ka — Kasztelonaii, Kasztelo- Valukas isz girios; Ant nemu- ' Skaitymo ir Raszymo. 25c.
pabranginti “Saule” ir nepa raliene paregėjo, tai net klik- nai, atsiliepė kokis tai balsas. no. 58 pus., 20c.
Kitokios Knygos
brangins, jeigu kaip nors bus telejo, nuo dyvo, teip ja pervė Asz teipos-gi sugryžtu namon. No.127—Trys istorijos apie
rė,
toji
pasipiltus
motere.
galima iszsisukti!
Kasztelonas atsisuko ir 'pa Duktė Pustymu; Peleniute;
— O k a ar ne patoga? Pa
Bet, už tai “Saules” redak
regėjo Požarski su sunum pfi- Du Brolius.' 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
klausė storasis szlekta szale
čija labai gražiai praszo visu
siartinanezius. Pasveikino grą No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
stovinezio draugo, turi vaikine
“Saules” skaitytoju in laika
žai,* paskui kairvedis atsigryžo dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
su kuom pasigirt Kasztelonas.
užsimokėti už savo prenumera
in Irena ir ranka in ja atkiszeš No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
— O kad ja sziintas! Bus
ta, kad redakcijai butu mažiau
paszauke. nulenkdamas galva! Anglorius isz Valencziojs, Ko- No.180—Kvitu Knygute
gražiause
'mergina
ant
svieto.
kasztu, sekti tuos, kurie pave
— Kaszteloniute! Girdėjau žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
—
Žiūrėk,
žiūrėk sztai ir
luoja ant laiko užsimokėti.
labai daug apie tave ir isz to Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
ponas Požarskis atvažiavo su
didelei stebuosiu; jau dabar ne- 76 puslapiu. 25c.
Pirmiau “Saules” redakci
180%—Kvitu Knygute
sunum, ar ir tai j pažinsti ? Pa
siginezysiu su tavo tėvu, nesa No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaua
ja galėdavo laukti per koki tai
klausė.
laįka, kol skaitytojai užsimoka
kysiu, jog mano vaikinas, dau Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
— Pažinsiu juk ir jis buvo
už savo prenumerata. Mes jums
giau, vertas; suvis esi vyriszko Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.,
ant kares, mat ir jis in czion
siusdavome “Saule” kad ir per
budo ir liginiesi didžiausiam Beda; Tamsunus prigauna. 58 No.194—Trumpas
Katali
•
pribuvo.
kelis menesius, ir laukdavome
narsumui!
puslapiu, 20c.
kiszkas Katekizmas, pagal iszkol jus užsimokėsite, “bet da Czia volei naujas sumiszimas
Irena apkaito kaip putinėlis
No.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
bar, aplinkybes tokios, kad mes patraukė visu akys in tolau ir Kasztelonas nusijuokė visa
mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Padeji
sztai tuojaus pasirodo daugybe gerkle.
negalime laukti!”
mais. 35c.
ni. 62 puslapiu, 20c.
vaisko su glitom raiteliu. Mi
— Teip, tai sutinku, tarė ir
Už tai, mes visu savo geru
nios žmonių dasiiprato vienok,
No.134—Dvi istorijos: Baisi No.196—Stacijos arba Kai
suspaudė ranka kaiminui,
skaitytoju labai gražiai praszokas vaižuoje Iba pradėjo szaukt. tuom laik jaunas Požarskis pri Žudinsta, Urlika Razbaininka, varija Viesz. Jezuso Kristuso
me priesz laika, ar nors ant lai
15c.
’ —• Te gyvuoje Jonas Tar- siartino nedrąsai prie merginos 43 puslapiu, 20c.
ko už “Saule” užsimokėti, kad
novskis, te gyvuoju narsunas ir atidavė žema pasveikinimą, No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—Graudus Verksmai
mes galėtume jums “Saule”
nuo- Obertino.
pagindamas didele drąsą galė ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Ap
vis siuntinėti.
tas. 61 puslapiu, 20c.
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
Isz stulpo dulkiu, isztolo pa jime su razbain inkais.
Daug laikraszcziu yra insteisirodo raiteliai: pirmiause ant Ne trukus po tuom, Požars No.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. ‘ Knygute
ge taip vadinama “Popieros
bėro arklio jojo vyras puikaus kis su savo sunum likos ti'žpra- bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. Pa
Fonda,” in kuri renka aukas
pavydalo, kareiviszkam apsi szyti per Kasztelona, sėdo in jo Kuzma Skripkorius Likos Tur gal senoviszko būda, 15c.
isz savo skaitytoju, kad butu
No.198—Gromata arba Mu
vilkime, su vainiku ant žilos karieta ir važiavo drauge na tingu Ponu. 35c.
galima laikraszcziams popie
galvos isz ąžuoliniu lapu, tuo- mon, o tuszczia karieta karve No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
ros nupirkti. Mes tokio fondo
jaus szale jo ėjo vyrai su nusi- džio ryt o si paskui juostis. Va Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz groma
neturime, bet nuoszirdžiai ir
minusais veidais, kitokiuose duojant sznekucziavo apie pra- Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
vieszai padėkotume tokiems
tojaus Jeruzolima. 10c.
brangiuose drabužiuose, turėjo ejuse musztyne ir Kafunka, o lapiu, 20c.
geriems musu laikraszczio rė
nuleistas akis, rankos surakin žmonis be paloves szauke vi'va- No.144— Apie Ranka Ap No.200—Eustakijuszas. Is
mėjams, kurie ir mums padėtu
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
nusipirkti popieros “Saulei.” tos parodinejo, jog tai paimti tus.
nevalninkai. Buvo tai Valaki Ant galo trumpai užbaigia Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
Bet, kas mums ir jums svar
niai bajorai, o tei;p juju kan- me tuom, jog jaunas Požarskis va Zokoninka Bemadina. 61 No.201—Istorija apie Amži
biausia, tai “teisingas atsily
clieris ir pagelbiuinkas Pteri- t ei]) pamylėjo Irena, jog be jo puslapiu, 20c.
na Žydą. Jo kelione po svietą
ginimas,” mes galėtume “Sau
los. Paskui juosius puikus ark sios negalėjo sau vietos rast ir
No.145—A p i e Velniszkas ir liudymas apie Jezu Kristų.
le” leisti, ir kad jus galėtumėte
liai trauke penkios deszimts netrukus atsibuvo iszkelminga
Malūnas Kaip Studentas Lo Pilkius apraszymas. 20c.
ja vis skaityti!
paimtu armotu nuo užjpuolu, veseile kokios apylinkes
gy- jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
paskui ju karūnos ir papareziai ventojai nebuvo mate.
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
pabūtos nuo pleciaus paskui
Garbei. 15c.
puslapiu, 15c.
— GALAS —
Lietuviszki ir Lenkiszki vaisNo.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
::
MANO
r
kai su savo karūnom. Pasikėlė
KATALOGAS tu, Stebuklas Kuczios Nakti. kių Seraphiszkas Officium. 15c
dideli balsai minios stovinezios
DŽIAUGSMAS
62 puslapiu, 20c.
ir pradėjo nuo džiaugsmo, ke
KNYGŲ
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
pures mėtyt augsztyn. Vadas
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
Tarnovskis prisiartino pama Visi pirmieji Katalogai dabar Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
No.152—Apie Kajimas, Drū Ub Užsisakant knygas is*
galėtume pasigirt, ba. būtume žėl! prie vietos, ant kurios ka yra negeri. Szis Katalogas tas Petras, Nuogalis. 62 pus
szio Katalogo, veikia paminėti
paskui ji visi trauke kožnas in ralius jojo lauke; kada jau prie užima visu anų vieta, todėl lapiu, 20c.
tik numeri knygos. Pinigus
užsisakykite knygas iss
savo szaii, atsake antrasis zlek- užkluoto kelio su raudona, ge
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Orszito Katalogo
tas. Szlekta nuleido galva ant lumbe, nusėdo nuo arklio ir
Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino MoNr. 1956
krutinės ir paklausė už valan pekszczias prisiartinojo, pas
ni-Orderi, o jeigu norite pini
piu, 35c.
kui ji bajorai Valakiniai karū
dėlės:
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
ISTORIJOS, PASAKOS,
— Tai ka girdėjai apie Ka nos ir anuotos.
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
APYSAKOS, IR T. T.
Zigmuntas Senas nelaukė
lu nk a?
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa IRT* Nepamirszkite dadeti
ant vado, pasikėlė priesz žila
— Girdėjau jog suimtas.
deszimtuka ekstra del prisiunseneli vada ir isztrauke priesz No. 101—Kapitonas Velnias, slaptį. 61 puslapiu, 20c. ’
— Dėkui Dievui.
timo kasztu.
ji rankas, o kada Jonas Tar Puikus apraszymas, didele No.151—Apie Vaitas Szvil— Jau 'badai afvažuoja!
knyga. 404 puslapiu, 50c.
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
Tai pasak.es szlekta. pasistie novskis norėjo su nusižemini
gai, o ir visi laiszkai “visada
bė ant pirsztu ir 'žiurėjo prie- mu atiduotie jam pasveikipima No. 201 Istorija apie Amži Akys, Tarnas, Vargdienis Jo turi būti siusti vien tik ant
szais save pro žmonių galvas. aipenie ji karalius in glebi ir na Žydą. Jo kelione po svietą nukas Karalium, 62 pus., 20c. szio adreso:
Ne bliuki, isz toli buvo girdėt prie szirdies spaude. Buvo tai ir liudymas apie Jezu Kris Nd.153—Apie Gailuti, Du
tų 20c.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
tarszkejimas ratu ir pusikei tį p asz I o vi n im as 11 egi rde t as.
Mahanoy City, Pa., * ĮJ. S. A
sos dulkes, ne trukus pasirodę — Te gyvuoje vadas! Te No.192— Prakeikta, meilin- lapiu, 20c,

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Graikai ant .Cyprijos salos
sako kad jie du Anglijos karei
vius nužudino, atkerszindami
už tuos du Graikus sukilėlius,
kuriuos Anglai ana diena pa
korė.

Tūlas užvydus vyras,
Savo paskutiniam
testamente,
Iszaiszkino buk jeigu
Jo pati vela apsivyruotu,'
Po jo mircziai,
Tai neprivalo būtie
palaidota,
Tam paežiam kape
kur jis gulėtu.
O gal tasai žmogelis
da už gyvasties,
Szalinosi nuo jos
liežuvio,
Ir nėra ko stebėtis,
Kad uždraudė ja priimti
In ta paezia duobe
kur jis ilsisi,
Nes ir po smert
Vargszas neturėtu pasilsio!

— Sieniniai Kalendoriai, su
Lietuviszkais ar Angliszkais
menesiais, su szventomis ir
pasninkais. Po 50£ arba 3 už
$1.35. Adresas:
Saule Publishing Co., Mahanoy City, Pa.

MAHANOY CITY, PA.

Visu Ražancziaus

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

— Jok pavėlinsi, paeziut
vyra su duktere, iszbego1 prie- gėrė, ba kietai buvo apmigia, turėjo po viena razbaininka,
nuvažiuot kūdikiui, paklausei
szai pasitikt. Po pasisveikini jog prisiartinaiicziu negirdejo pririszta prie arklio.
mui Kasztelonas atsigry'žes ta ir kaip lūžo szakos gulintes nuo Ant regeejimo paniurusiu paezios.
v
— Su tavim kad ir ant galo
arkliniu nagu. Vienas po teisy veidu piktadariu, su surisziom
re in duktere:
— Pasakyki© man, mergele bei isz razlbapiinko stovėjo po rankom in užpakali, su kruvi svieto, atsake Kaszteloniene.
ka tu darai ant tilto, vidur nak puszia ant jaustos su ginklu nais veidais ir rankomis, ne
tyje, ar prijautei mano parke ant peties, nes ir tas padejas smagu darėsi žiūrint Kasztelio- Buvo pietų laikas; norint jau
Istoriszka Apysaka
smakra ant krutinės drucziai naitei ant tu valkatų.
li avima?
buvo ruduo, tai saule kaitino,
kriokė; o koksai braszkejimas — Teve!- Liepki© tuos žmo rodos ant atsisveikinimo ir
Irena apkaito. ♦
(Tasa)
— Seskie, teveli, tarė, ap ugnies ir kriokimas miegancziu nis nuvest tolyn nuo czion, ba karsztis buvo vidurvasarinis.
sakysiu tau. Ir nuvedus Kasz- užkurtinejo triukszma prisiar- asz negalų žiūrėt, liepki© juo Vienok ulyczios Krokavo mir
Irena nulbego nuo trepu in
telona pas‘kede, pasodino ji ir tinancziu. Kaštelionas liepe sius paleist, tegul sau einp i11 gėjo nuo žmonių; matyti pekszpriemene, jsz priemenios ant
arti sėdo szale jo ant kitps kė apsiaubi mieganiczius, o pats su kur nori.
ti raiti, arba važiuojanti "pui
kiemo iszpuole, Valukas pas
dės ir pradėjo viską isz paeiles keliolika kitais pamažėl i prisi Kasztelonas nusijuokęs tarė: kiose karietose ponai, szlektos
kui ja pusiau apkvaitęs, pusiau
pasakot, ka iszkentejo1 laike jo artino pas ugne.
— Ka tu ten tauziji, mer isz visu szalu sklypo, daugybe
suSnudes, mislino, jog Kafunnebuvimo. Senas Mykolą padė — Riszkite juos, isztare pa- gele, ar tu nori idant ir ant to- kaimuoeziu. ir garsingi mieskas velei gauja ant dvaro užve
jo jai o ponia Zavistovskiene maželi.
lauš plesztu dvarus ir žmonis, czionys Krokavo. Per langus
dė.
«
.
rankas lauže isz iszgasties, o Stovintis ant sargybos raz- ir pabucziavo
Irena.
atvirus žiurėjo moteres puikiai
— Mykolai! Kur esi? Szautuom labiau, jog nieko apie ne baininkas pabudo, pagriebė — Tai‘liepkite jiems pri- pasiredžiuosios. Minios kas va
ke Irena, bėgdama per kiemo.
.
■
T 4
v
'
.
.
•
žinojo. Kasztelonas klausė te- puczka, norėjo suriki, nes vie siegt priesz kryžių ant atmin landa didinosi ir paauksuotos
— Mykolai! Kur esi? Pa
na ranka. Mykolas tverė už ties savo motinu, atsake su drū
mingai, suraukęs kakta.
karietos žibėjo labai, apsiaub
antrino iszisigandes Valukas. *
BALTRUVIENE
*
— Tegul sau ka nori kalba gerkles, o su kita už rankos. tumu mergina.
*
*
tos visokais tarnais, vos galėjo
Jo balsas'butu galejes numirusi K********************** k*-*
karvedis, bet ir mano duktė Griuvo razbaininkas ant žemes, Ponas Zavistovskis paglostė persislinkt.
Žvengimas
ir
pabudint, o ka szneket apie
Daug raszosi ir skaitosi
tiek yra verta, ka jo vaikas, o tuojaus kaimuoeziai suriszo galvele savo dukreles.
tauszkimos arkliniu nagu, czerbambardiera, kuris nuo laiko
Apie auklejima. ir augima
prakalbėjo drutu balsu. Pa- su virvėmis.
— Tegml karalius su jais ži szkejimas ginklu, kliksmai viužpuolimo miegojo visada prie
vaiku,
rengkite mums gera vakariene, Ant to sumiszimo subudo ki nosi, atsake Kasztelonas ir ta sokai susiliejinejo in viena dibromo po stogeliu Paszoko nuo
Ir neku r i e laikraszcziai
už valandos ar dvieju 'busime ti razbaininkai ir norėjo imtis re in Mykolą: Paimk deszimti del baisa.
guolo senis.
Paszvenczia daug vietos
sziczion, tare in savo paezia, už ginklu, nes kad ko'žnas tu gerai apginkluotu vyru ir su
— Atida,rykie bromą tuo
Matomai senas Krokavas
ant to tikslo.
reike ta Kafunka isz musu gi- rėjo ant saves klūpojanti vyra jais sidarauge nuvarysite tuo
jaus, paszauke Kasztelonaite.
szvente koki tai apvaikszcziojiD augelis sv e t i m že m i u,
riu šzunimis iszpjudint.
ir riszanti rankas, kaip meitė sius razibaininkus in miestą, te
Mykolas nežinodamas ka da
ma, jeigu szitokem karšatyje
G y ven ai i ezi u czi o j i ai s,
Kaszteloniene rankas nulau liu. Pasidarė trumpa ant kums- gul sūdąs juosius nubaudžia.
ro, teip buvo' inmiges, atidarė
szitiek. žmonių pasirodė ant
Mažai atkreipia, atydos,
žus paszauke:
eziu tasyne, su dantimis ir na Mykolą pasikloniojo ponui
bromą, Irena iszbego ant volo,
ulyczios. Sztai pasipylė ulyKaip turi auginti vaikus,
— Vos man cielus sugryžai, gais. Szis ir tas isz razbaininku žemai, o tuom laik Kasztelonas
paskui jai Valukas ir Mykolas.
Ne's pagal ju nuomone,
o jau velei nori jieszkot nelai katras da spėjo pripuolė prie nusidavė su duktere in dvara, czia visa eile karietų visokioi
— Nuleiskite ant vietos til
pavydalo, o per stiklinus juju
Tai laikrasztis yra del to,
mes ?
peilio ir isz paskutines ginesi, vesdamas su savim vyriausybe.
ta paszauke velei.
langus matyt buvo tai dvi ra
Idant raszytu, o jie neturi
Irena teipos-gi prasze tėvo nes nieko neženklina, ba vaisko Stalas jau buvo parengtas, se— Dabar jau Mykolą atsigines vyskupines kepures, tai
Laiko ant tokiu “nieku”,
buvo daugiaus, tai likosi inga- do-gi visi del pasidrutinimo.
idant
butu
namie
je,
nes
Kaszte

kvotejo.
tamsai rausvi rūbai senatoriNes turi rūpintis gyvenimo
leti, subraklinti ir varyti in — Ar žinai tu mano
lonas
nesidavė
perkalbėt
tar

— O tai del ko, paszauke,
nei. Ir iiz palociaus nuo1 Vavereikalais.
dvara.
damas
:
džiaugsmeli, kaip asz apmisli- laus iszslinko kelios karietos
ar del razbaininku.
Juk toki skaitymai yra
—
Ka
man
ten
Kafunkas,
Jau
szvito,
kada
raiteliai
pri

nau isznagradyt tavo drąsą, ta paauksuotos; su daugyjbe tarnu
— Nuleisk tilta Mykolai,
nuobodus,
Valaku
buvo
22,000
o
nieko
buvo,
ant
dvaro
su
surisztais
rė Kasztelonas iii duktere pa puikiai pasidabinsiu, arkliai
tai ne razbaininkai, kalbėjo
*
Nėra ten nieko akyvo!
man
nepadare.
Nenoriu
laiko
razlbaininkais.
Irenai
iszbego
sirūkęs nuo saves torielka, szi- parėdyti in puikes pleszkes su
Irena.
Bet, tegul iszeina kokia
gaiszimt,
ba
žinau
kur
razbai

net
ant
gonkeliu
ir
paszauke:
tai nuvesziu tave in Krakava, auksinėm ir sidabrinėm saktiMatomai senis dasiprato, ka
nauja knyga,
ninku
jieszkot
;
kada
mes
jojo

—
Na
tai
ir
namiejei!
ant pasitikimo gryžtaneziu pul nii; arkliai puikus augaloti ir
prijauczia Kaszteloniute, ba Su kokiu akyvu ant gaivi u
me
pro
gir©,
tai
matome
pro
pamojo ant Valuko ir tuojaus
— Teip, mano1 džiaugsme, ku; vadas ketino susliaikyt pasikėlė balsas terp žmonių:
Tai tuojaus kožnas ja
medžius
nepertoli
blizgant©
ug

tilta nuliedo. Irena ka greiatsake Kasztelonas kuris jojo Lvave pora dienu, tai da paspė- Karalius važiuoje! Pirmutinė
perka ir skaito,
niai,
nes
mislinau,
jog.
tai
kokie
cziause ant tilto užbėgo, nes su O kada iszeina isz spaudos
pirmiause, o pažiurekie ant sime in tonais.
je karietoje sėdėjo Zigmuntas
naktigoninkai,
arba
čigonai.
silaikė tuojaus: kvapo jei stomusu laime, tai vis tavo neval- Apkaito Irena isz džiaugsmo senas, ant minkszto sėdynės,
Knyga apie auklejima
Dabar
gal
ten
miega
tada
už

kavo; ne galėjo toliaus bėgt,
ninliai.
vaiku,
pagriebė tėvo- ranka del pabu- linksmai dairėsi aplinkų; ant
klupsime,
suriszime
in
suda
pasirėmė ant tvoreles tilto ir ■ Tai gali gulėti ant lentynų
Irena su baime žiurėjo ant cziavimo, o jis nusijuokė links jo puikaus veido persimuszinepristatysime.
žiurėjo ant pievų, kur buvo ma
kol supus!
razlbaininku, 'ba kožnas raitelis mai.
jo gerybe su linksma ake žiu—
Tai
ir
asz
su
j
ūmiem
s
tyt kuopele raiteliu.
Idant gerai iszaukleti
— O ar panaite gerai mate
, kūdiki, nusiduosiu, tarė Irena.,
kas joje, paklausė senas Myko
— Ne, mergele, neimsiu ta
Reikia jam duoti gera
vęs, atsake Kasztelonas, jau
las, juk ir razbaininkai gali tuPavyzdi' namie nuo jaunu
retie arklius.
dienu, parodai, ka moki, jog esi nar
sumu; džiaugkis taje garbe, ku
Irena nebuvo, sztant atsakyt,
Keikia pripratini kūdiki
rie jau aplaikai, o daugiau ne
nusiszypsojo tiktai ir su ranka
Idant klausytu (paliepimu
geisk. Tai ne szposas szaut in
parode link pievų. Mykolą pritėvu.
nevidoną ant prisakymo, nes
žiurinejo ir paregėjo ant galo
Ka tik lieps tėvas,
iszduot prisakymus, apsigint,
pulką raiteliu, slenkancziu
To motina neprivalo
turėti© galva, kada grasina pa
smagai in dvara.
permainyt,
vojus, tai tas daigtas. Narsi
— Ar:gi tai asz galu pa
O ka palieps motina,
I
isz tavęs motere, nes del bežint kas tai toki? Niurnėjo, se
Tai tėvas turi ant to
nis.
reikalo nereike statytis.
sutikt.
— Tai jie, tai musiszkiai,
Jeigu kas užeitu
— Na ponai broliai, reike
paszauke Valukas. Dievui dė
Nesutinkamo tarp tėvu,
da sestie ant arkliu, dadave atkui! Dievui dėkui, b asz misliTai turi būti tarp tėvu
sigry’žes in savo draugus, kurie
nau, jog tai raizbaininkai!
sutaikinta,
sau susikiszia kalbėjosi.
, Toja valandoje pulkas insiIdant-vaikai negirdėtų
— Ir tu Mykolai suimsi
gavo in viena isz sodintu ulyju ginczo,
žmones, eisime drauge.
cziu ir radosi prie tilto.
Nes jeigu vaikai iszgirstu
Po valandai isztrauke isz
— Ponas, suriko Mykolas Kad tėvas ar motina laiko dvaro pulkas link giros. #
pakeldamas nuo džiaugsmo
jo szali,
Slinko ipamafželi, tylumoje;
augsztin rankas.
Tai del tojo kuris jam
priszaki ėjo keli vyrai, .kurie
L 15 years ago, in May, 1941, millions
— Tėvas! Paszauke Irena,
duoda paliepimus,
žinojo gerai giria, paskui juos
College educations paid for by Bonds.
’bėgdama prieszais su isztraukNeturės jis jokios
of
Americans
started
buying
Series
E
Sav

Retirement day brightened by Bonds.
raiteliai, o peksztininkai aptom rankom.
ings
Bonds
through
the
U.
S.
Treasury
Yes, there have been many, many hap
paguodones.
siaulbinejo giria, idant nepa
Department.
Those
Bonds
were
called
De

py returns — thanks to United States
Kasztelonas sulaikė arkli ir
Paklusnumas, teisybe
ir
v
bėgtu. Gilumoje girios, ant vie
fense Bonds in that troubled time. And if
Savings Bonds.
» paszauke:
,
•atvirumas,
nos peklos, nužiūrėjo gestauyou were like most people, you bought
Just stop and think. If you had bought
Irenite! Ka tu ežia tame lai Tai svarbiausi dalykai del
czes ugnes. Prisiartino atsar
them to help your country.
just one $50 Bond a month at $37.50,
ke veiki, kalbėjo nuo arklio nuiszauklejimo vaiku.
gai, Kasztelonas ir jo draugai
every month since the beginning of the
Let’s see how your investment has paid
szokdamas.
Kūdikis greitai seka paskui paregėjo nedidele pelke, tarp
Bond Program, your investment would be
off. First of all, you helped end tyranny
Irena mėtėsi jam ant kaklo,
senesnius,
worth $8,242 today. Start buying one $50
on foreign shores and bring back peace
tankiu pusziu ir dia tankesniu
Bond a month today — and 15 years from
Daro viską ka mato.
nieko neatsake, tiktai garsiai
to the world. Secondly, you helped finance
ėglaicziu; baigenii degt ugnis
now you’ll have a cash reserve of $8,372.
the greatest prosperity this country has
pradėjo verkt. Nusidy vines Todėl, tėvai privalo visados mete raudona szviesa ant kelio
So don’t delay. Sign up for Payroll Sav
ever known. And equally important, your
Kasztelonas, apėmė jo in glėbi, Davinet vaikams kuogeriausia likos barzdocziu, apjuodusiu,
ings where you work or buy Bonds regu
Bond investment has made a lot of your
pavyzdi nuo saves. baisaus veido vyiru, gilei mieprispaudė prie krutinės ir vede
larly where you bank. Make sure that you
own personal dreams come true. New
in dvara. Dundėjimas injojanget in on these happy returns.
homes financed through Savings Bonds.
gancziu. Vieni turėjo ant’saves
cziu, garsus sznekejimai subutrumpas jekutes, buvo tai VoTrys Istorijos
kiecziai, Kafunko tautiecziai,
15 YecvtA- oį wkiwo dkeams come, 1/tuLApie Irlanda arba Nekaltybe
kiti su skrandomis, tie tai turė
“Talmudo Paslaptys” Suspausta; Robertas Velnias; jo būtie isz vietiniu kaimu. Vi
Medėjus; Kaip Kuzma SkripŽYDU TIKYBOS
■Hvtouqk, U.S. cuuūugįs Bonds
si turėjo už juostu peilius ir
korius xiko Turtingu Ponu.
:: PRISAKYMUS ::
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. puczkas prie rankos. Kelios
Labai užimanti apysaka
The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks,
baczkos, visokį berta iniukai,
Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Co.
•*—
,
for their patriotic donation, the Advertising Council and
apgraužti kaulai aplinkui pri
f’ s
------mėtyta, liudijo, jog turėjo neseSaule Publishing Company,
Platinkit “Saule” nei bankieta. Gal už daug prisi
SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY CITY, PA.
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

:: Mano ::
Džiaugsmas

dino netiktai visa szeimyna,
nes ir Kaszteloniene, tarnai isz
bego laukan. Apszviestoje
grinczioje buvo ponia Zavistauskiene, su nekantrybe žiu
rėjo per Įauga. Paregėjo savo

V

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

Istorija Apie...
“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimai
apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.
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rejo- ant žmonių kurie ji su
džiaugsmu ipasveikino>. Ties
juom buvo iszkeltas baldaki
mas idant saules kaitra ne da
eitinetu.
Paskui ji kitoje karietoje,
sėdėjo jo ipati Bona, kuri žėrėjo
nuo deimantu ir kitokiu akme
nų, jog rodos norėjo priesz sa
ve saule užtemdint. Buvo tai
labai puiki patogi, ir su panie
kinimu žiurėjo ant gyventoju
Krokavo, o buvo pasisziausus
ir net lupa patempus. Rodos
negalėjo nusedet ant vietos, ba
nuolatos taisėsi ir taisėsi ant
sėdynės ir niusztravojo savo
pakajavine sedyliczia vienoje
karietoje.
Karietos iszvažiavo in už
miesti, o ir visi žmohys nusida
vė, kur ant lygumos stovėjo du
ąžuolai, po kuriu pavesiu buvo
pastatytos dvi kedse ant iszkelmes del karaliaus ir karalie
nes, ir isz abieju szaliu buvo
pritaisyti suolai del senatorių
ir kitokiu ponu.
Žmonių daugybe, kaip tik
tai ake užmatyt stovėjo ir viši
teip saves kalbėjo:
— Narsus tai vyras tas mu
su vadas, kalbėjo kokis tai intukias szlekta iri szale stovinti
kita szlekta. Vaikine su keturais tukstaniczais sumuszi dvideszimts tukstaneziu užpuola,
tai vaikine reike turėt smarkie
ranka ir nėbile kokia galva.
— Amžai praslinks, o apie
musztyne prie Obertino neužmirsz, atsake1 tas antrasis.
— Tai vaikine nemaža gar
be, jog mes prigulėjame prie
tosios musztynes.
— O jeigu Zavistovskis bu
tu prisilenkęs prie balso savo
szirdies ir butu nuo Gvazdiko
sugryžse namon, kaip tai norė
jo padarytie, kada gavo žinia
apie Kafunka, tai sžiandien ne(Tasa Ant 2 puslapio)
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“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

Jos vyras yra- prasikaltėliu daug per kara atsitiko ir dabar
užtarytojas, Londono teismuo atsitinka, ir jos visiszkai ne
se.
reikalingos ir nedovanotinos.
Penkios deszimts dvieju me Mums visiszkai nesupranta
tu amžiaus Curtis Bennett užti ma, kodėl visi kareiviai nėra
— Atmainingas oras.
ko savo jaunos, dvideszimts mokinami kaip plaukti ir gerai
—■ Pranas Zalaitis isz mies Shenandoah, Pa.—
szesziu metu amžiaus žmonos plaukti. Jie visokias kitas ma
to, likos sužeistas in galva lai Pranciszkus B. Vitkauskas, isz
Christ‘ne lavona jos miegama nevras priversti eiti, mokintis
ke daibo in Gilberton kasyklo .47 Lower William Penn kaime
jame kambaryje, ir Earl’s visko kito.
lio, staigai susirgo savo namuo
se. .
Ciurt. Ji kadaise dainavo ir D'iug kartu jau buvo paste-'
se ir likos nuvesztas in Ashland
Su'batoj pripuola
teta kad daugiau musu kareii szoko kliubuose.
Petro Celestino, o Tautiszka ligonbute kuris 'pasimirė PanePolicijantai sako kad prie viu prigėrė, negu žuvo nuo
Vardine: Skaistuolis. Ir ta die delio ryta. 8:10 valanda. Velio
jos lovos jie rado tuszczia bon- prieszo kulku per Antra Pasauna: 1643 m., Pirmutine Ameri nis’gimė William Penu. Buvo
lini Kara , Ir vien tik už tai kad
kute liekarstu nuo nemigo.
kos Konferencija sudaryta; Ar angliakasis ir paskutini karta
Anglijos slapta policija, tiek daug musu kareiviu nemodiibo Locust Creek kasyklose.
mijos Diena.
Scotland Yard saiko kad jie ne- i kejo kaip plaukti. Ir sziandien
— Ponia Brone Urboniene Į Paliko savo pa-tevi John Caugž’no nuo ko ar kaip ji pasimirė daug j u nmeoka.
isz Vaszingtono ana diena sve- hey ir motinėlė (Vitkaukiene)
i ar buvo nužudinta.
I Tie trys, kurie prigėrė nuo
cziavosi pas savo motinėlė po savo paezia Ona (Volauskiute)
I Advokatas
Curtis-Bennett Fort Story uosto, tik penkiom
nia Ona. Makelionene mieste. trys dukterys: Mariane, pati
i buvo su ja apsiženijes pereita deszimts mastu nuo kranto, tieKita sanvaiite, Nedelioj. ar^ Fronio, Shenandoah; Mo: meta. Jis buvo gavės divorsa sa buvo sunkiais ir gramozdisapripuola Sekmines ir Szv. Ber rita ir Antoszia, namie; penkis
; nuo savo pirmos žmonos 1949 kais drabužiais apsirenge, nuo
nardo, o Tautiszka. Vardine: sūnūs: Pranciszkus isz Wil
szalczio, bet žmogus, kuris
Ugniagesiai spėja kad visi metuose.
Ugniagesiai ežia viena la žmones žuvo: Ponia W. Re- į
Szviediįs. Taipgi ta diena. Rau- mington, Del., Reimunda, Juo
Advokatas
Curtis-Bennett moka gerai plaukti, moka ir
diker, du jos sūnūs, duktė ir į jie užduso szituose namuose
duonojo Kryžiaus septynios de- zą, Joną ir Geralda, visi namie. voną isznesza isz namu ku
buvo užtaręs teisme žmogžudį kaip isz drabužiu kad ir van
tarnaite.
in Deal, New Jersey.
Ezimts penktos sukaktuves. In Taipgi pus įbroli John Caug- riuos žaibas uždege. Penki
John Christie, Pirmojo Pašau- denyje greitai iszsimerti.
st eigtas 1881 mete; 1942 m., hey; dvi seserys: F. Taylor,
Czia, mums iszrodo, Armijos
a.rre ir sunu Vinca, miesto, sako kad jis yra Joseph Polack bnio Karo iszdavika, kuris buAmerikos Laivynas ir Marinai Hartford, Conn., ir T. Rya.ii,
• vo žinomas kaipo Ponas Haw vadu kalte, kad jie dar ir dabar
lipgi asztuonis anūku ir anu isz Utica.
paskelbė kad jie ims ir juodu Shenandoah, taipgi teta Maine
Vienuolikos metu Charles Haw, atominiu paslapcziu va- nieko apie tai nedaro, ir hepąos ir tris pro anūkus. Laidojo
n nese
kus, nigerius. Tai pirmas sykis Vitkauskiute isz William Penu.
Burzinski ir devynių metu Ro- £ika Klaus Fuchs ir kelis kitus rūpina mokytojus, iszmokinti
Amerikos istorijoje kad juodu Laidotuves invyko Petnyczios Czaikanskas laidojo. Velione
musu kareivius kaip plaukti.
bert Cavely, pamate ta vyra gerai žinomus žulikus.
kai butu laivyno imami; 1550 ryta, su apiegomis iii Szv. Ma ‘buvo sena “Sanies” skaitytoant geležinkelio rieliu, kai tas Jis yra sūnūs garsaus Angli-i Jauni musu skautai turi isz
m., numirė Didžiosios Lietuvos | rijos Magdalenos bažny ežioje
greitas freitkaris atvažiavo, j®® advokato Sir Henry Horn-(mokti kaip gerai plaukti pirm.
Albertas G.
Kunigaikszezio Augusto žmo Lost Creek devinta valanda ir
negu jie gauna savo pilnus
Jiedu kaip tik in laika ji nu wood Bennett.
na, Geidule, Lietuvos Kuni- palaidotas iii parapi jos kapinė žmona Marie, nuo Shenandoah
Jo žmona, buvo apsigyvenus Skautu
°1—x" laipsnius.
'—1—
traukė nuo rieliu.
Oravitz laidojo.
savo narna
gaikszte; 1750 m., gimė Ste se. Graboiiai
Frackville, Pa.—
*
.
. i
Kaip ar kodėl jis nupuolė ar, apylinkėje kur randasi buvusiu Kur tik musu kareiviai yra
phen Girard in Bordeaux, — Sirgdama per koki tai del Zigmond Baldijo ir žmona, Ponia Helena Czickieviczieue,
atsirado ant tu rieliu policijan-1 losziku, valkatų, razbaininku, siuneziami tai prie vandenio ar
Prancūzijoje. Jis tapo vienas laika, 'ponia Elzbieta, mylima už $6,000.
i tai dar nežino. Spėjama kad jis 1 paleistuviu ir kitu tokiu niek- skersai vandeni, su laivais ar
isz bagoeziausiu žmonių Ame pati Felikso Szialialio, nuo 129
Minersville, Pa. —
tuvo staiga szirdies liga susir szu. Ji savo kambarius czia pa su eroplanais.
rikoje. Jis insteige mokykla W. Girard uly., numirė pareita
ana diena sugryžio namo, jaus-)
gęs ar buvo gerokai iszsitrau- laike net ir po to laiko kada ji
nąszlaicziams, kuri ir sziandien Nedelia savo namuose. Velione Rengdama dalyvauto vestuvė dama daug sveikam
su szitu garsiu ir ba.gotu advo PLATINKIT “SAULE”
kes.
yra viena isz garsiausiu visoje. gimė Lietuvoje, atvyko in She- se savo anūko, Mykolo Mahall
katu buvo apsiženijusi
Amerikoje. Jis buvo Katalikas, nadoryje 1914 m. Taipgi pali isz Pottsyilles, staigai pasimi
—- Gal jusu draugai yra
'bet del kokia ten nesusiprati ko penkios dukterys: Tese, pa rė pareita. Sukata po piet, po DU VAIKAI
nusiminė ir neramus laike
GARSAUS ADVOKA
mo jis susįpesze su vienu Ku ti William C. Witt, isz Scran nia Prauciszka (Bavare) Pa
PENKIOS DESZIMTS' szios bedarbes, tai pasakykite
nigu ir viską mete. Kai jis pa- ton; Ona, pati Alberto Lutszkio jaujiene, Žemaitiene, nuo 431 ISZGELBEJO VYRA
TO
ŽMONA
jiems kad. užsiraszytu sau
mire, advokatai per kelis me (isz kur laidotuves invyko. 125 Caibbn fily., mieste. Daktarai
MASTU
NUO
j “Saule”, o bus jie jums už tai
NUŽUDINTA
nesius ar per isztisus metus W. Washington uly.); Violeta, sako, velione turėjo szirdies į UTICA, N. Y. — Du vaikai
dėkingi, nes “Saule” priduos
KRANTO
skaitė ir svarstė jo palikta tes pati Juozo Pasaviczio, mieste, ataka. Gimė Lietuvoje, atvyko nutraukė vyra nuo rielui, kai
jiems smagu gyvenimą ir nu
LONDON, ANGLIJA. —
tamentą, kuris dar ir sziandien Olesa, pati Charles Krisi), na in Amerika, iii miestą Mahanoy New York Central traukinys
varys ju nuliūdima.
FORT
STORY,
VA.
—
Trys
visu
savo
greitumu
pro
ta
vieta
Graži,
geltuonplauke
jauna
adCity,
po
tam
apsigyveno
Mimie
ir
Dorota,
pati
Frank
Mayiszkelia visokiu klausimu ir ne
*'
vokato Queen’s Counsel Derek kareiviai prigėrė, kai ju laivesupratimu. Jo paliktas turtas, kntli, Levittown; sunu Joną, nersviileje 1921 metuose. Pali pravažiavo.
Policijantai rado ta vyra vi- Curtis-Bennett žmona buvo lis nuskendo tik penkios de-į Svarbus Praneszimas
laibai daug žemes užima Pemi- Philadelphia, Pa., taipgi sze- ko dvi dukterys: Katre, pati M.
sylvanijoje; 1932 m., Amelia sziolika aliuku ir anūkes, ir tris Mahall isz Pottsvilles ir Pran- sa sukruvinta ir apdraskyta, nužudinta, in Bohemian Lon- sz’mts mastu nuo kranto,
Mes mėgstame teisingysta ir
nelaimiu baisiai
1 Szitokiu nelaimiu
„.
Earhart Putnam iszskrido isz pro-an.ukus. Laidotuves invyko ciszka, pati J. Lizdo, Wilktk kai jis nupuolė ant tu tieliu. Jie dono apylinke.
geidžiame, kad ir visi teisiu
Harbor Grace, Newfoundland,
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai
ir nusileido in Culmore, North
primename, idant kožnas skai
Ireland. Ji buvo pirmutine mo
tytojas, kurio laikas pasibaigė
teriuke perskrist Atlantiko
už laikraszti, kad nevilkintu il
mares viena. V e liaus ji dingo
gai su atnaujinimu užmokesPacifiko vandenyse ir niekas
ties, nes ilgai negalime laukti,
daugiau apie ja ar jos likimą
Juk del visu yra tas žinoma,
neiszgirdo; 1927 m., Charles
kad darbas pabrango, popiera
Lindiberglias perskrido Atlan
ir kiti intaisymai, nes uždyka
tiko mares vienas.
laikraszczio negalime siuntinė
— Ponia Marie Raginskieti. Musu agentai yra guodoti
lig
ne, turėjo operacija in Locust
skaitytojai ir nuoszirdžiai dė
Mt. ligonbute.
kavo j am c visiems už platinima
— Panedelyje pripuola Szv.
“Saules,” lai visus Dievas už
Andrejo Bebota, ir Sžv. Eleo
laiko koilgiąusia ir visame lai
noros, o Tautiszka Vardine:
mina, Platinkite mylimi broliai
Aly ve. Ir ta diena: 1950 m., že
ir sesutes jusu laikraszti, o mes
mes drebėjimas Peru kraszte,
už tai busime jumis szirdingai
užmusze 56 žmonis.
dėkingi. — “Saules” Redyste.

Žinios Vietines

metu kariszka sutarti; 1813m.,
gimė Vokietis muzikantas ir
muzikos raszytojas Richard
Wagner.

— Utarninke pripuola Szv.
Ritos ir Szv. Marijono vysku
po, o Tautiszka Vardine: Aldo
na. Taipgi ta diena: 1819 m.,
Pirmutinis garo varomas lai
vas peiplauke skersai Atlantiko mares isz New York in Li
verpool. Laivo vardas buvo
“Savannah
1947 m., Prez.
Harry Trumanas pasirasze ant
keturiu szimtu milijonu dole
riu ''bylos, pagellbeti Graikijai
ir Turkijai; 1949 m., Buvęs Ap
saugos Sekretorius James For ręstai nusižudė, iszszokdainas
pro Įauga nuo szeseziolikto'
augszto, National Naval Medi
cal ligoninėje, Bethesda mies
te, Maryland; 1939 m., Vokieti
ja su Italija pasirasze deszimts

Žaibas Trenke In Nanins

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais
;
160 Puslapiu
! 8 ool. ilgio, 5% ool. plocrio
! Iszaiszkina sapną ir kan
I ateitoje stosis. Su priedu ’
planatu ir visokiu burtu, Į
' Knyga in minksztoe po J
pieros virszeliuose. :: :: j
Pinigai reikia siusti su j
užsakymu:J

YOUNG HOMEMAKERS
need plenty of Hot Water
Baths are only one of the daily
low electric water heating rate provides
needs the family has for hot water. * enough hot water to fill an average family''?
Go electric. It’s safe . . . no open flame !
daily needs for as little as a dime a day.
It’s clean
no sooty deposits! It’s
convenient
See your electric water heater dealer
. install it anywhere!
It’s economical . . .• PP&L’s special
about this bargain service today.

Tiktai,... $1.00 I
Saule Publishing Oo., I
Mahanoy City, Pa.,U.S.A, J
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NORIU PIRKT
Geležies Nuokarpos. Apie $5.00
daugiau ant tono pas GOLIN A,
negu pas kitus! Adresas:
GOLUBS SCRAP METAL
So. Main St., Shenandoah, Pa.
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Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

