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KAREIVIUS
Komunistai Sako Jie
Szove In Juos; Buvo
Girti

Marian Ann McKnight,
isz Manning, South Carolina,
nauja sziu metu gražiuoliu
karaliene ežia stovi ant New
York vieszbuczio stogo ir
žiuri in visa New York mies-

Isz Amerikos
RAZBAININKAI
PHILA., UNIJOSE

SVARBUS
PRANESZIMAS! I

Vis Jieszkoma

_____

Apie ‘Saules’
Prenumerata

pataike, tai jie tikrai buvo pa

Mums baisiai nemalonu apie

tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidimo “Saules” ir
del užlaikymo darbininku!
Stengiamies vesti laikraszti
“Saule” kuogeriausiai, kad ji
patiktu musu mieliems Skaity-’
tojams, ir turime vilties, kad
visi sutiktu su musu praszymu
ir pasiliks musu Skaitytojai ir
Draugai ant toliaus. Szirdingai
Acziu!
Su gilia pagarba, liekame,
— “Saules” Leidėjai.

feį

U. S. A.

68 METAS

ti kad Amerika tik tada pristos
prie j u nusistatymo stoti in ką
rą priesz Egiptieczius, jeigu vi
sos kitos tautos panasziai su
tiks ir stos in kara.
i
■
Asztuoniolika krasztu yra
• Del Pasikalbėjimu pasiuntė savo atstovus in ta
konferencija, pasitarima.
Kaslink Suez Kanalo
Egipto prezidentas, diktato
rius, Nasser sako kad jis ir jo
LONDON, ANGLIJA. —
krasztas yra pasirengęs stoti in
Amerikos Sekretorius, John kara kad ir priesz visa pasauli,
Foster Dulles atvyko in Londo-, su Sovietu pagelba, del to Suez
na pasitarit ir pasiszneketi su Kanalo. Jis sako kad jeigu
asztuoniolikos kitu tautu dele- Anglija su Prancūzija nenusi
I gatais be atstovais kaslink leis tai gali iszkilti kitas pa
Suez Kanalo klausimo.
saulinis karas.
Bet svarbiuasi
klausima
Bet jis tik mikeziuoja ir kaip
kaslink susitarimo ar karo gaidys po savo visztas straksi.
priesz Egipto kraszta bus ve Ka jis padarys ar padarytu jei
dami trijų didžiųjų tautu, gu karas tikrai iszkiltu, tai viAmerikos, Anglijos ir Prancu- | sai kitas klausimas. Jis gerai
\ zijos.
! žino kad baisiai daug žmonių
Anglija ir Prancūzija yra jo kraszte jo neapkenezia ir tik
pasirengusios stoti in kara ne Į laukia progos ji nugalabinti. Ir
! tik priesz Egiptieczius, bet ir susikirtimas užsienyje kaip tik
priesz Sovietus, kurie Egiptie jiems duotu proga ji paszalinczius yra prižadėję remti. Ame
rikos valdžios atstovams yra
insakyta vengti karo ar susi
kirtimo priesz musu Preziden
SKAITYKIT
to rinkimus.
■
B3T “SAULE” =€6S
Amerikos Sekretorius John
Foster Dulles gavo insakyma
PLATINKIT!
Anglijai ir Prancūzijai pasaky

AMERIKOS
SEKRETORIUS
LONDONE

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi
I
palaikyti sena preke, kaina
BERLYNAS, VOK. —
' tol, kol galėjo, bet, matydami, j
Rytu Vokietijos Komunistai kad kiekviena menesi sunkiau
yra intare du Amerikieczius
ir sunkiau užlaikyti spaustuve
kareivius, kurie jie sako, szo ir iszleisti “Saule,” leidėjai
ve in juos ant Komunistu rube- yra priversti pakelti prenume
žiaus, ana Petnyczios vakara. rata Dabar!!!
Rytu Vokietijos radijas sa Dabar “Saules” Prenumera-j
ke kad tie Amerikiecziai pra
tas bus szitoks:
Beveik visu laikraszcziu
dėjo szaudinti in tuos KomuSuvienytose Valstijose: Me redaktoriams szitas paveiks
' nistus ant pat Sovietu rube- tams $7.00; puse metu $4.00.
las buvo prisiunstas. Szitas
žiaus. Radijas sako kad keli
Kanadoje: Metams $8.00;; paveikslas yra Sovietu Ru
svietkai, po prisieka yra pri puse metu $4.50.
sijos sportininkes, atletes,
siekė kad tie abu Amerikiecziai
I
Pietų Amerika, Vokietijoj ir Nina Ponomareva, kuri buvo
buvo pasigėrė.
Skotlandije: Metams $10.00; sueziupta bevagiant penkias
Jeigu ite Amerikiecziai tik- pusei metu $5.50.
pigias skrybelaiets viename
ta, kuri ji dabar “valdo” rai szove in tuos Komunistus,
Atskiras “Saules” numeris Londone sztore. Kai visi ki
kaipo gražuoliu karaliene. tai jie tikrai buvo pasigėrė; nes 10 centai.
ti Sovietu sportininkai, atle
Ji ežia, in New York miestą kiek galima sužinoti, jie isz
Prenumerato ir atskiru nu- • tai gryžo namo, ji nebuvo ju
atvažiavo dalyvauti in tris taip arti szove in juos kad jie meriu preke, kaina, yra pakel tarpe. Rusijos ambasada bu
butu tureje in juos pataikinti. ta, už tai, kad “viskas” mums
televizijos programas.
O, sulyg tu svietku, tie Ameri teipgi pabrango! Pabrango vi vo paaiszkinus kad ji vėliau
kiecziai savo revolverius isz- sas materijolas, kuris yra rei-Į grysz. Bet iki sziol musu
tusztino ir nei in viena Komu kalingas laikraszczio leidimui! laikrasztininkai Londone nė
tada valdžia insikisz ir ne tik nistą nepataike.
ra nieko apie ja negirdeje ir
“
Taipgi
sziandien
viskas
paki

tuos razbaininkus suims, bet Mums iszrodo, kad, nežiū
jos nėra niekur mate.
lo,
pabrango,
pragyvenimas,
j
tas unijas suspenduos, ju veik rint kaip musu armijos virszila sustabdins ir ju ofisus užda ninkai in ta klausima žiūrės, tie visokios taksos ir valdiszki mo- !
keseziai!” Tikimies kad musu POLICIJANTAS
rys.
musu kareiviai visgi turėtu bū Guodotini Skaitytojai supras,!
Valdžia galėtu dar in keliu ti nubausti: jeigu jie tikrai szo
SUSPARDINTAS
kitu uniju reikalus insikiszti ir ve in tuos Komunistus ir ne kodėl mes esame priversti tai!
_____
daryti!
ju veikla isztirti ir rastu kad ir!

tose unijose randasi daug viso sigėrė, ir turėtu būti nubausti
District Attorney
kiu niekszu ir razbaininku ir už girtuokliavimą.
Blanc Perspėja Visas Komunistu. Darbininku unijos Bet jeigu jie trezbi buvo ir
sziandien yra apsiszaukusios szaudami nepaatike, tai jie tu
Restaurantu Unijas su savo Komunistais ir buvu
rėtu būti nubausti už tai kad
siais niekszais, ir pakol jos vi-1 jie geriau neiszmoko kaip in
PHILADELPHIA, PA. — sus tokuis niekszus pravarys,
regi szauti.
Raztaininkai, raketeriai ir ju vardas mažai ka reiszkia ar
Musu karo sztabas turėtu
gengsteriai lenda in beveik vi reiksz tautos reikaluose.
tiems Komunistams padekavosas darbininku unijas, ypatin
ti ir paskui tuos musu karei
gai in restauranu darbininku
DU JURININKAI vius tinkamai nubausti už ap
unijas. Taip vieszai davė žino
sileidimą ar už girtuokliavimą.
ti District Attorney Victor H.
SUŽEISTI
Blanc.
•----------- —
(J
..Jis sako kad jo ofisas ir jo
Platinki! “Saule”
palydovai žino visas tas unijas Apsidaužė Su Tuszir visus tuos gengsterius, razcziomis Bonkomis
bairiinkus ir jis toliau sako kad
Nepaprasta Studente
jis visoms toms unijoms duos
PHILADELPHIA, PA. —
tik kelias dienas nusikratyti Du jurininkai, kurie randasi in
visu tu gengsteriu. O po tam Philadelphia Naval Base susi
tai jis ima nagan ne tik tuos žeidė, kai jiedu susipesze, sudykaduonius razbaininkus, bet simusze ir viens kitam pradėjo
ir tu uniju vadus.
daužinti su tusuzeziomis alaus
Jis ypatingai yra nusistatęs bonkomis, saliune ant Winona
priesz unijos 410 kuopa, kuri ir Norwaad ulycziu.
yra tu razbaininku, gengsteriu
Joseph Coley ir Richard
valdoma. Jis sako kad jis iki Roddy, abudu po dvideszimts
sziol dar nieko nėra dares nes vieno meto amžiaus buvo nuAFL ir CIO unijos yra jam pri veszti in Taylor ligonine in
žadėjusios paezios savo unijas Ridlye Park. Vėliau abudu bu
iszvalyti. Bte jeigu jos ta 410 vo nugabenti in Laivyno ligo
kuopa neiszvalys už keliu die nine, kur jie randasi po karisznu, tai tada jau miesto valdžia kos sargybos priežiūra, kol
ežia insikisz ir visus utos geng bus paaiszkinta kas ežia buvo
sterius, prasikaltėlius, razbai kaltas ir kas tenai atsitiko.
ninkus iszgainios.
Dvideszimts metu amžiaus
— Gal jusu draugai yra Linda Falcoa, studente in
District Attorney sako kad
daugiausia tu razbaininku da nusiminė ir neramus laike Miami Universitetą visus sa
bar randasi restauranu ir res- szios bedarbes, tai pasakykite vo matematikos mokintojus
taurano darbininku unijose. jiems kad užsiraszytu sau nustebino iszriszdama bai
Jis sako kad jis szitai unijai “Saule”, o bus jie jums už tai siai sunku ir keblu klausima
duos proga savo dalykus susi dėkingi, nes “Saule” priduos in tris sanvaieziu, kuri tie
tvarkyti ir tu razbaininku nu- jiems smagu gyvenimą ir nu mokinti profesoriai nebuvo
galeje iszriszti per septynio
sukratyti, bet jeigu unija taip varys j u nuliūdim a.
lika metu.
nepadarys per kelias dienas tai

<
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FBI Policija Jieszko Vaikvagio

Girtuoklis Suimtas
Suaresztuotas

PHILADELPHIA. PA. —
Keturios deszimts trijų metu
amžiaus policijantas dabar
randasi in Pennsylvania ligo
nine, kur daktarai sako kad jo
gyvybe pavojuje, kai vienas
pasigėrės vyras, suaresztuotas
ji suspardė kalėjime.
Policijantas yra Dominic
Forte, nuo 2457 South Ele- į
venth ulyczios. Daktarai sako
kad kai tas intartas girtuoklis,
kalinys ji suspardė jis susirgo
LAIVAS NUSKENDO szirdies liga.
Tai antras tokis panaszus at
-----' sitikimas in trumpa laika. Ke-1
5 Iszgelbeti; 32 Dingo lėta sanvaieziu atgal keturios
deszimts asztuoniu metu am
BODOE, NORVIGIJA. — žiaus policijantas Edward G.
Anglijos prekybinis laivas isz- Flynn, nuo 8656 Provident
trauke isz juru penkis jurinin uly., p.asimire, Rugpiuczio szekus nuo nuskendusio Amerikos sziolikta diena kai kitas pasi
prekybinio laivo “Pelegia”, gėrės kalinys ji suspardė ir suArtikos szaltuose vandenyse. musze.
Kiti laivai ir eroplanai per
dvi dienas jieszkojo kitu, tikė Forte yra policijantas, sar
gas in 7-th ir Carpenter uly.,
damiesi kad gal ir keli kiti iszliko gyvi. Bet po to Laivynas ir policijos stoties. Jis buvo su
Eroplanu Sztabas atszauke sa žeistas aki jis norėjo in kalėji
vo laivus ir eroplanus nuo to mą užrakinti, trisdeszimts asz
jieszkojimo, gerai žinodami tuoniu metu amžiaus Granville
kad jokis gyvūnas negalėtu isz- Joyner, isz Chalfont, netoli nuo’
Lansdale.
likti gyvas tuose szaltuose van
Policijantas norėjo nuo to
denyse.
A
Penki, kurie iszliko gyvi sa girtuoklio paimti jo kelnių dirko kad kapitonui szesziu szim- ka, nes taip visados daroma,
tu dvideszimts dvieju tonu kad tokie prasikaltėliai nega
prekybinio laivo “Northern lėtu psikarti kalėjime. Kai jis
Duke” kad tik vienas laivelis pasilenke ta jo diržą paimti, tas
suspėjo iszplaukti isz to septy girtuoklis jam spyrė in kojas,
nių tukstaneziu dvieju szimtu paskui su savo keliu jis spyrė
trisdeszimts aszutoniu tonu tam policijantui in pilvą. Poli
cijantas ant vietos sukniubo.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

FBI policijantai visas pa
stangas deda susekti, kas pa
sivogė mažyte, szesziu mene
siu Cynthia. Ruotolo ir pas
kui ja nužudė ir inmete in
ežerą, netoli jos tėvu namu,
in Hamden, Conn.
Apatiniame paveiksle Ste
phen Ruotolo (po kaire) tos
mergaitukes tėvas kalbasi su
FBI agentu. Policija per ke
turiolika valstijų jieszkojo
tos mergaitukes, o dabar jie
dar labiau jieszko to, kuris
ta mergaituke buvo pasivo
gęs ir paskui ja nužudines.
Kai mažyte buvo surasta

nužudinta, tai FBI agentai
vieszai paskelbė kad jie da
bar pasitraukia, nes iszrodo
kad jokia tarpvalstybine tei
se nebuvo sulaužinta. (O
FBI agentai tik tada insikigza kai kokia tarpvalstybi
ne teise yra sulaužinta ar kai
buvo kokis priesz Amerikos
valdžia prasižengimas.)
Nors FBI policija vieszai
paskelbė kad ji pasitraukia,
bet mes gerai žinome kad jos
agentai diena ir nakti dirba
ir sako kad jie nenustos kol
jie suras ir suims ta vaikvagi. -

bomba etnai susprogo. Jie rado
tik sena 1947 Chrysler automo
biliu, kurio vienas ratas, tajeris buvo susprogęs.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
i
Atsimink! Mielas Skaityto — Paliepsu suvejai kara duju pribuvimas namon, teip
jai kad nuo tavęs priklauso liaus Bajajo, idant jaja prisiųs pralinksmino motina, jog toji
“Saules” ateitis: Ar ja skaity ti prie jos.
trumpam laike suvis pasveiko.
si, ja indomausies, ar laiku at 'Sztai atėjo prie misingines
silyginsi, ar ja paremsi!
pirsztines, o užmovęs ant de- pazino savo sunu.
szines rankos tarė:

gas kriminaliszkas apraszyNo.158—A p i e Kapitonai
mas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabėgė
No.103—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
ežio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
Prez. Eisenhoweris yra pasi
Mes tik skaitome apie viena,
užlieku. Su paveikslais. 177 Per
'
Neatsarguma in Balta
žadėjęs pasakyti apie szeszias
kita atomine, sprogstanezia
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszdideliu puslapiu, 35c.
kalbas per radija. ir televizija. bomba ir spėjame kaip tokios
mt ranku rudis užėjo! Pada
No.lll—Sziupinis (3 dalis) ]pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
O tokia- kalba del tik pusva
bombos galėtu visa musu parysiu isz to misli ir užduosiu
talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
landžio, vien tik aut televizijos
sauli susprogdinti; liet ar mes
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Ž vai gi
kasztuoja daugiau kaip szimta kada pamisimame kad tokiu!
atmins? Nes! Duoki man juoda
ir Kitus Dangiszkus Ka
karūna ir indėt juoda, ba ka negalėjo savo liežuvio dės
'
tukstaneziu doleriu.
atominiu bombų dabar randasi
peria! Kur yra mano juoda peria nuneszt in skarbueziu ir sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
daugiau kaip penkios deszimts
peria?
tonais nuvesti tęva, o regeii- Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Darbe Laime
Kas savo negiria, ta isz tur tukstaneziu.
Kada tarnas ji invede in mas atrastos pertos,
Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
gaus varo, sako sena Lietuviu
kambari pilna gyvaeziu, 'paro
ir visos bobos; Teipgi juokai,
No. 166—Apie Sūnūs Mal
patarle. Bet, matyt, Californie- Rusijoje, Sverdlovsko apy Viskas sziam pasaulyj
rodos, trumpi pasakaitymai ir ki aus; Iszklausyta Malda
de ant Kakalbuso kuris turėjo
Keicziasi be galo,
tis senienų pardavėjas to nebe gardoje, kaip raszo ‘Izvestiju’
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
karūna ant galvos, laikantys laikais Piktuke vlea mums
t. t., 52 puslapiu, 20c.
žinojo ar nebepaise. Jis prie numeris szimtas asztuonios de Siekia prie augsztesnio
žiotije juoda peria, susznabž- pasirodys.
No.112—Trys apysakos apie
No.172—Apie Duktė Mariu;
Tikslo — tobulybes.
savo parduotuves, prie savo szimts pirmas, neinstengiama
dejo
in
ji:
—
Buki
malszus!
Tarė
Ge

pinigai
galva-žudžiai
;
RažanSruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
mažo sztoro iszkabino, uždėjo invykdinti namu, butu staty Nieks nestovi vietoj,
—
Atimk
jam
juoda
peria
!
rute.
Piktuke
po
jusu
prasiczius
iszgelbsti
-nuo
smert
;
Szv.
piu, 20c.
Nuolat kruta, juda,
iszkaba: Užeikite visi ir pirki bos planas, tvarka. Isz trijų
—
Acziu
tau
prietel,
paszalimui
nuėjo
po
žeme
ir
iszKristupą;
Juokingi
szposelei;
No.173—Apie Talmudo Pa
te prieinama kaina visus tuos szimtu szeszios deszimts devy Pradedant nuo žmogaus,
szanke
Vincas
iii
pravadnyka,
Kaip
traukt
giliukingai
Einiki
gelbėjo
troszkinanti
broli
Ba

slaptys; Du Mokiniu; Kam Lszdaigtus, kuriuos priesz keletą nių inmoniu net szimtas pen Lyg mažiulelio grūdo.
suspaudė
su
kaire
ranka
kak

jaja:,
ha
ne
viena
isz
gyvaeziu
ir
kiti
szposeliai,
20c.
Gyvas ar negyvas
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
metu jusu senutes mamyts isz- kios deszimts septyni neinvyklu,
o
su
deszine
nutraukė
jam
ne
driso
prisiartinet
prie
kara

No.116
—
Istorija
ape
SieraNo.175—Kuczios Žemaites;
mete lauk in gurbą, in szaszla- de savo plano per penkis pas Auga sutvėrimas,
galva. Pakol Kakabusas dasitam labai susibarė su ta. Puikus apraszymas. 119
Jo
kovoj
už
bpvi
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
vyna. Ir stebėtinas dalykas, jis kutinius menesius. Silpnai sta
prato kas darosi, jau Vincas ir Piktuke, kada dažinojo apie puslapiu, 20c.
Yra
prigimimas.
darė Anglis; Kaimiecziu Aimabeveik visus tuos senus rakan tosi miestai ir kaimai, blogai
jam nutraukė galva. Norints dingima jojo trijų broliu, tik No.119—Keturios istorijos,
Mažas
pauksztuželis
navymai; Eiles; Kokis Budais
dus greitai pardavė.
su keliu pravedimu. Atrado,
jam
inkando
in
pirszta
bet
nie

apie
Gražia
Haremo
NevalninPats save maitina,
Apgavikai Apgauna Žmonis;
kad ir kitur Rusijoje panaszus
ko
nekenke
per
misingine
Piktuke
jus
daugiau
ne
užka

ke;
Luoszis;
Viena
Motina;
Lizdą susivijas,
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
In Blair, Nebreska, sanvaitipirsztine
o
juoda
peria,
iszpuobinėtu,
ba
’
per
ja
ja
pražuvo
joVaikuczin
plepėjimas,
62
pus.,
Prieszus nuo jo gina.
Paveikslai. 20c.
nis laikrasztis szita pagarsiu il'e isz terp dantų.
20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
ma turėjo: “Pamesta, viena
Rusijoje užmirsztami KolVisos gyvates persigando
No.120—Dvi istorijos apie
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
szviesiai mėlyna suknele per choziniukai. Naujuoju pensijų
baisiai, tik karaliszki įbroliai dadave Gerute. O kiek tai žmo Valukas isz girios; Ant nemuvakaruszkas. ’ ’ Butu ' indomu instatymu Sovietuose numaty
stovėjo ant vidurio kambario. nių patrotina savo iszminti no. 58 pus., 20c.
dažinoti kokios tos vakarusz- tos pensijos pramones darbi
Kitokios Knygos
Vincas nelaukdamas, nutraukė jieszkodami numanytos perlos, No.127—Trys istorijos apie
kos buvo.
JUODA PERLA broliams gyvates galvas,ir vela užsitraukdami ant saves nelai Duktė Pustyniu; Peleniute;
ninkams; vienok visiszkai užmirszti Kolchozininkai.
pastojo žmžonimis, paėmė juo mes, kaip tai padare jusu te- Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
In Hollywood, California,
Jausdamas ta priekaiszta,
da peria szaukdamas in broNo.128—Dvi isztorijos: Vai arba atidengimas Paslapcziu
darbininkas, perdorius, Clif Khruszczevas vienoje savo kal
liūs:
Kada
su
rodą
Gerutes
nuve

(Tasa Nuo 3 Puslapio)
dimiems; Bedali; 44 pus., 20c Ateitas su pagelba Kazyrom.
ford Frazier, ilgai žiurėjo in boje Sverdlovske pareiszke,
— ‘Paskui mane!
dė Vincas tęva in skarbueziu, No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
naujus Oldsmobile automobi kad jeigu Kolchozininkai pasi
Inlbeges
in
karaliszka
kam- tėvas Slavomiras hutu puolės Anglorius isz Valencziojs, Ko No.180—Kvitu Knygute
— Da juodos perles nori
lius, ir seiles rijo. Galutinai, rūpins, kad kiekvienas Kolcho
bari pasznabždejo broliams:
ant grindų isz džiaugsmo, jei- zmas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligosūnūs karaliaus Slavomiro.
jis supykęs kad kiti gali tokius zas gera dirbtu, tai patys Kol
— Stokyt!
go ne butu ji
sunūs, Ka pasakė katras paeziuojas, niaras. 35c.
— O da ko daugiau ?
gražius ir naujus automobilius chozai senukams ir palegeliams
Prizoko prie karaliaus Baja
protą, 76 puslapiu. 25c.
— Daugiau pas teveli ir
180y2—Kvitu Knygute
turėti, jis ant to piktumo, savo sudarysią paezias geriausias
jo
inkiszo
pirsztine
in
gerkle.
dirstelėjo
ant
paezios,
sunu
ir
motinėlė nori sūnūs karaliaus
No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasierians
1951 metu Chevrolet paleido sanlygas ir aprupinima senat
Vienu szokiu vela prisiartino ant savo karūnos, apsiliejas
Slavomiro.
Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
staeziai per Įauga to gara- vėje. O kodėl valstybe KolchoKaralius Bajaja nusidžiaugė prie broliu, juoda peria iszeme aszaromis tarė:
Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
džiaus, iszmusze Įauga ir su zininkais nesirūpina visas ju
atsakymais jaunikaiezio, pa isz žioties, priėjės prie duriu — Turėjau sapna ilga, bai Beda; Tamsunus prigauna. 58
No.194—Trumpas
Katalidaužė kelis naujs Oldsmobile gerybes duoklėmis iszcziulpdaparode
gyvatėms
szaukdamas:
su
ir
smertelnai
liūdna.
Sap

misimo sau, jog turės gera
puslapiu, 20c.
kiszkas Katekizmas, pagal iszautomobilius. Jis policijantams ma!
navau,
jog
esmių
pats
vienas,
juokuti prie saves.
No.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, sn
"vėliau pasiaiszkino “Asz bu Toliau, savo toje kalboje
Atidarykite!
neturėdamas
nei
vieno
isz
savo
Visos gyvates, kirmėlės, žalmokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Padėji
vau ant viso svieto supykęs.” Khruszczevas , pripažino, kad
szeimynos ir jog gailiau kaimemais. 35c.
ni. 62 puslapiu, 20c.
Sovietuose vis dar yra miestu te akis ir butu garsiai nusijuo
In Stubbs Bay, Minnesota kure nėra nei pienu ir duona
Ir mes teveli ganeme gy- No.134—Dvi istorijos: Baisi No.196—Stacijos arba Kal
kė nes del paguodones kara- ežiu, o vyresnieje 'broliai szirŽudinsta, Urlika Razbaininka, varija Viesz. Jezuso Kristuao
kai policijantai suėmė ūkinin aprūpinti.
prakalbejo Vincas. Teip
15c.
43 puslapiu, 20c.
ko darbininką, septynios dedauszimts trijų metu amžiaus, Lenkijos Kardinolas Wy- matytdamas, jog
No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—Graudus Verksmai
■ piktybe jau
Paregėjo dideli pulką garniu
prie ApTom Riley, už tai kad jis su se szynski, Komunistu kalinamas,
mus. Galime ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas
o terp ju Gerute persimainius
mialinimo*Kanczios Viesz. Mu
nu graboriuas vežimu kas ry sunkiose sanlygose leisdamas
tas. 61 puslapiu, 20c.
in patoge liana, kuri paliepė
tas szeszta valanda, per pietus, savo paskutines dienas, yra
No.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
Eime teveli in
jiems atsigulti ant tuju garniu
Eikie
pasiimti
juoda
peria!
reikalinga ant Gavėnios. Pa
ir vakare devinta valanda va džiovos liga susirgęs.
o jieje pernesz juos per mares. pakajus, kur lauke ant tavęs bertas Velnias; Medėjus; Kaip
Ir
davė
ženklą
savo
tarnui
gal senoviszko būda, 15c.
žiuodavo per miestą zvanindatavo padonai ir ministerial Kuzma Skripkorius Likos Tur
VIII
idant
karalaiti
nuvestu
in
kita
mas su seno inžino zvanu. Už Balfo seimas invyks LaipkriNo.l98:—Gromata arba Mu
tingu Ponu. 35c.
Kada iszkylo augsztai, pare geisdami atiduoti tau garbe ir
kambari.
klaustas kodėl jis taip daro, jis ezio (Nov.) 23-24 dienomis, De
ka musu Iszganytojaus Jezuso
gėjo Vincas kaip ant kalnelio gerus velinimus dienoje tavo No.142—A p i e Paveikslas
Gyvate
susilaikė
prie
duriu,
policijantams trumpai atsake: troit, Michigan, in Hotel Stat
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz gromastovėjo senuke, grumuodama varduvių.
kalbėdama
idant
sau
iszsirink“Asz noriu
pasilinksminti ler. Seime dalyvaus Bal f o pi rGeras karalaitis Vincas ne Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
su lazdele ant ju.
tojaus Jernzolima. 10c.
pirm negu kojas pakratysiu. ’ ’ mininkas Kanauninkas
Jaunikaitis prisiartino prie — Tai Piktuke! Pasakė kentė kalbėti apie savo kelione lapiu, 20c.
Konczius.
No.144— Apie Ranka Ap- No.200—Eustakijuszas. Is
sidabrines pirsztines, o apsi jiems Gerute, kuri pavydale nesigirdamas isz savo darbu,
In East Chicago, Indiana,
nes atidavinejp visa garbe del veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
garnio prisiartino prie jo.
dairęs in gyvate tarė:
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
vienas žmogus paprasze miesto
Ant garniu, broliai greieziau karalienes deivių Gerutes. Tik Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
— Toji puik ipirsztine yra
No.201—Istorija apie Amži
May oro, Waletr M. Jeorse kad
SKAITYKIT
tik del karalienes Bajajos hi! perlėkė per mares ne kaip žu savo motinai apsakė savo atsi va Zokoninka Bernadina. 61
na Žydą. Jo kelione po svietą
jis jo szvogeriui pampintu dar
“C A IT r T? ”
vininko luoteleje. Greitai su- tikimus ir jog suukiause buvo puslapiu, 20c.
ir liudymas apie Jezu Kristų.
bą, pasiaiszkindamas: “Jeigu
— Užmaukė j a ja sunau ka gryžo namon neklausdami apie jam nudavineti kvaili požemi No.145—A p i e Velniszkas
mano szvogeris neužlaiko savo
nėje karalystėje gyvat-galviu Malūnas Kaip Studentas Lo Plikius apraszymas. 20c.
PLATINKIT!
nieką kelio.
raliaus Slavomiro.
Bajajaus.
motina, tai asz ja turiu užlaiky
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
*
*
*
ti, tai už tai asz praszau kad
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
Garbei. 15c. _
jam parūpintumėte koki nors
Mes isztraukem taja apysa puslapiu, 15c.
-'W
ka isz senoviszku knygų kūrės
darba. ’ ’
‘
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
radome griuvėsiuose karalisz- tu, Stebuklas Kuczios Nakti. kių Seraphiszkas Officium. 15c
n i
ko palociaus Slavomiro Afrike. 62 puslapiu, 20c.
In Lancaster Wisconsin,
asztuonios deszimts p e, n k i u
■■ W
— GALAS —
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas;
metu amžiaus Newcombe WatPavojinga Klaida. 45 pus., 20c
chorn gavo divorsa nuo savo
—Apie Kajimas, Drū ISF* Užsisakant knygas is>
KATALOGAS tasNo.152
bomba tenai susprogo. Jie rado
Petras, Nupgalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
skunde kad jo žmona jam vis
KNYGŲ
lapiu, 20c.
tik numeri knygos. Pinigus
sako kad ji tik szeszios de
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Orszimts vieno meto amžiaus, o
Visi pirmieji Katalogai dabar žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Banklno Motikrenybėje- ji buvo septynios
yra negeri. Szis Katalogas piu, 35c.
ni-Orderi, o jeigu norite pini
deszimts vieno meto amžiaus.
užima visu anų vieta, todėl
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
Jis rado jos tikrus metus ant
užsisakykite knygas is«
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
jos pirmo žmogaus paminklo
szito Katalogo
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa Įp^* Nepamirszkite dadeti
ant kapiniu.
deszimtuka ekstra del prisiunNr. 1956
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
timo kasztu.
No.151
—
Apie
Vaitas
SzvilISTORIJOS,
PASAKOS,
In East Los Augeles, Cali
pikas, Pas' Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
APYSAKOS, IR T. T.
fornia, szeszi policijantu autoAkys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
’’For about the cost of two razor blades the average family can
mo' iliai, detektyvo automobi
No. 101—Kapitonas Velnias, nukas Karalium, 62 pus., 20c. turi būti siusti vien tik ant
have all the hot water it needs for 24 hours, ELECTRICALLY..
lius, amhulansas ir szeszi ug
Puikus apraszymas, didele No.153—Apie Gailuti, Du szio adreso:
with PP&L's s'pecial low water heating rate"
niagesiu trokai greitai pribuvo
knviza. 404 puslapiu, 50c.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
ant vienos ulvezios, kai susi eMabanoy City, Pa., - Ų.
B
N o. 1*)2—- h rakeik tu, meil iu 'a pi u. 21 kj.
t ai patelefonavo kad kokia.

Kas Girdėt

■

’‘SAU L E ’ ’

MAHANOY CITY. PA.

tus iszgelbejo gyvastį ir pastanavijo atmoket jam už jojo nedorybia.
Stojas ant keturkampinio
jog ganus suvis jojo nenusiakmens ir tuojaus insileido in
gande ir tuojaus persimainė
karalista gyvaeziu.
garnys ant puikios panos, su
(Tasa)
Baisus sznipimas davė gir
žibante karūna ant galvos, pra
dėti gyvaeziu, jog ant kart kakalbėjo in ji:
Karatus pats turėjo kuna
ralaiits pasibaisėjo, nes tuo
kirmėlės,
žmogiszka, o
vaiksztinejo želaba. Pakajuo- — Sveikinu tave karalaiti
jaus baime ji apleido.
Kada jau antras motas pra se vieszpatavo grabinis tyku Vincai. Esmių deive Geriate
kuriuo akis žibėjo kaip du dei— Ko jieszkai požeminiai
mentai ir temino ant Kazimie- slinko, o Kazimiero ne Bole- mas. Karalius vos nenumirė isz kurna tavo tėvu. Nuo savo tar
karalystei gyvaeziu, narsus ke
miro nebuvo matyt sugryžtan- gailesti<es, plaukai pabalo, ant naites dažinojau, kaip užmurio akyvai.
leivi? Užklausė didžiause gy
Karalaitis pasiklonojo in vi cziu, karaliszka palociuje ap- veido galima buvo tuojaus pa
vate kabanti ant duriu.
kūtes, kuri matei pavydale sasas szales ir temino ar neparežini t jojo rūpesti.
— Jieszkau juodos perlos,
ges kur karaiiszko tarno, kuris *
Su gaileseziu temino jau- kolo, kada jieje selino ant gy
kuri priguli prie karaliaus Slavates, kuri ketino daneszit apie
pagal apsakima kirmėlės, lai ★*
niauses suuos Vincas ant
vomiro tėvo mano.
tavo pribuvimą. Kirmėlė pri
ke dantyse juoda peria, nes jo AA
prie
tėvu
ir
tankiai
klausinėjo
A
— Kas tau pasakė, jog ja
A
tenais neparegejo.
žaste ju susirūpinimo ir kur plaukė ir danesze apie tavp pri
A
ezionais rasi? Užklausė vela
Karalius užklausė mieri jo AA
dingo jo vyresnieji broliai. Ta buvimą. Del togi lauke ant ta
A
gyvate.
keliones. Tasai teisingai apsa AA
da etvas su aszaromis akyse at vęs geltona gyvate, antras broGelton-gyvate, pasakė
kė jam ko in ezionais atėjo. Ka AA
iszvoge juoda peria lies, tai nubėgtu pas karalių su
siliepdavo:
ralius nusijuokė, iszgirdes jo AA
sk a rb u c.zi a u s, kuria, daneszimu apie tavo dauba, o apie tai sunui karaliaus Slavo— Geriau del tave? myli juorn turėjau musztyne. Ant
A
apsakima, o kada pabaigė, Ba AA
avo v v resni am bro- tada jus neiszleistu isz po že miro, ba sūnūs karaliaus Slani iauses sūneli, jog apie tai nie tavo nelaimes ir tavo broliu
mes.
vomiro prigelbejo
gyvatei
jaja paliepė vienai kirmėlei AA
ko nežinosi. Jeigo dažinotum, kurie prigelbejo mano prieA
Dabar svarbiause turi už musztyneje su garniu ir jaja
szams ir del to inpuole in ran vinį, o tasai atid
idant karalaiit nuvestu in kita
butumai da nelaimingesnių.
A
duoto. Inbekie in sale kurioje nubaidino.
A
kambari.
Viena diena kada tėvas nu kas Bajajo, karalių gyvatgal- virtam brolui ant
A
sėdi karalius Bajaja, inžimszk — Busi meilei priimtas ka
Prie duriu tojo kambario tris AA
sidavė pats in skarbueziu ir rū viu. Tu kitaip apsiėjai, dabar kalni su i. Apsakė a.pie nelaime
A
jam in žioit pirsztine, paimk ralaiti, jeigo prigelbejai ge
galiu tau visame prjgelbet.
poros pirsztiniu. Tarnas liepe AA
jojo broliu.
go
jo
ant
piktos
raganos,
Vin

BALTRUVIENE
— Pasakykie tu mano ste Akyvai klausė viso apsaky- juoda peria ir begk prie duriu riausiam tarnui karaliaus BaKazimieriai viena užmauti ant A
cukas
iszgirdo
rugojima
tėvo
ir
*-K-A-M * * * * # *-K *-K * * * * * * ♦-<>
kuriuos tau paezios atsidaris. jajabuklinga Gerute, kur randasi ino Vincas, padel
dešzines rankos.
Asz ant tavęs lauksiu ezionais.
Duris atsidarė, o Vincas
Jau tok i s paprotys,
mano broliai ir kaip juos ga ir vela josios užklausė:
Karalaitis iszsirinko sau si
tėvui in kojas szaukdamas:
Norėdamas karalaitis padė greitai inejo in karaliszka sale.
Kad žmonys tankiai vieni
dabrine pirszitne.
—■ Jau žinau teve ir kara liu iszgelbet?
—
Ka-gi
dabar
turiu
pra

ka vot i deive mėtėsi aut keliu, Szirdis jam plake kaip kūjis
kitus paniekina,
Po tam inejo in kambari, ku
liau mano, tavo rūpesti. Mel — O apie juoda peria ne- dėti, tu mano stebuklinga dei
nes toji isznyko jam isz akiu, kada paregėjo tiek gyvaeziu
Iszrodydarni kitu kaltes,
riame radosi teip-gi visokiu
džiu tavęs, pavėlinki man eiti klausineji?
ve?
persiverti in garni ir iszleke kuriuos laike nevaloje jojo du
O tieji kurie yra priversti
kirmėlių visokio pavydalo ir
in svietą, sujieszkoti broliu — Apie brolius man dau— Klausyk manės su atyda ant mariu.
brolius, nes greita apsimalszivaikszczioti, mano. Ar-gi tureutm tokia szir- giause rupi.
barvos. Kada apsidairė in visas
karalaiti
Vincai,
gerai
sau
pri

Vincas ėjo prie kalnelio atsi no.
Rugoja ant tu kurie
szales, paregėjo milžiniszka
di, palikti savo sūnūs be pa — Tavo tėvas instume ta
mink ka asz tau kalbesiu ir mindamas gerai ant žodžiu dei — Ko ezionais pribuvai?
Pasiutiszkai laksto
kirmėlė su auksine karūna, o
gelios o mane ir mano motinėlė vo brolius in nelaime, idant
iszpildyk mano paliepima ge ves. Pyko ant teip nedoraus Užklausė jo karalius Bajaja.
automobiliais.
jieszkotu juodos perlos.
terp dantų laike juoda peria.
padaryt ubagais?
rai.
Bajajo, kuriam broliai du kar- —r Jieszkau juodos perlos,
Bet-kada 'patys nusiperka
Karalaitis paklausė. savo
— Kaip matau, tai ir tave — Jam daugiaaše rupi apie
kuri priguli prdie tėvo mano
automobiliu,
pravadninko, ka tur daryt
patrotinsiu, nes turiu tau pri atradimu sunu.
Karaliaus Slavomiro.
Tai ant kitu neturi
Stokie ant akmenes, kuri te
idant aplaikyt juoda peria.
pažinti teisybe. Ar szeip ar teip
— Kas tave prisiuntė in
susimylejimo.
nais rasi. Tuojaus insileisi in
Drąsiai karalaitis puolė terp
nelaime mus neaplenks. Jeigo laikys karalysta jusu.
arba pradžia
ezionais?
Taip tai ant viso svieto
kirmėlių, kaire ranka pagriebė
mus galėsi apsaugot nuo ne — Tai nieko, man daugiau 'požemine karalyste kirmėlių
— Karalius Slavomiras pa
ant kuriu valdo Bajajus. Apie
atsitinka,
Kaka'busa pusiau, tiesia ranka
SKAITYMO
laimes tai gerai, nes jeigo po sia rupi apie mano brolius.
liepė savo sunui, idant eitu ir
Ir nuolatos vieni kitiems
už galvos. Nes tam paežiam lai
metu laiko nesugryszi, tai nu — Na tai gerai karalaiTi smerti gelotn-kirmele nieko ne
...ir...
neeitu. Ir sūnūs karaliaus Sla
kalbėk, apie brolius savo ne
prakaiszioja kaltes,
ke kirmėlė inkando jam in ran
mirsiu isz gailesczio.
Vincai. Ne paniekinai mano klausyk, tik apie juoda peria.
vomiro ėjo ir ne ėjo.
Kad kaimynas elgesi
ka, ir tuojaus pajuto, jog jam
— Vincukas pabueziavo tė dovanu, o užsitarnavai ant ket
RASZYMO
— Gal tasai yra kvailys,
nepadoriai,
kirmėlės galva pradėjo augti
vui kojas ir rankas, iszvede isz virtos dovanos nuo manes gar Karalius tikes, jog ir tave ta
[ pamislino sau karalius. Bajaja
ant jojo stuobrio, norints pasi 0 patys savo kliueziu nemato skaibucziaus ir paskubino pas bes. Duosiu tau patarima su pati nelaime patiks ka ir tavo
Į dirstelėjo ant jojo paniekinanIr niekina kitus.
motina su kuria, graudingai at radimo juodos perlos ir iszgelliko žmogiszkam kūne, bet tu
Dabar Po 25c. Į ezai ir vela užklausė:
gyvaieziu kur randasi ir tavo
*
*
*
sisveikino.
rėjo kirmėlės galva,
bejimo savo broliu.
Saule Publishing Co.,
J
— O matei tu ant anos pubroliai. Pažinsi juos norints tu
Jojo pravadninkas tuojaus
VI
Tėvai sziandien tankiai
Gerute apsakė Vincui, jog
Mahanoy City, Pa., U.S.A. ' sės mariu, sakala kuris muszeri žmogiszka stuobrį, o galvas
pabėgo, o Kazimieras turėjo
ant savo vaiku,
Karalaitis Vincas ne tiek
. si su garniu?
pasilikt terp kirmėlių kaipo
Bet patys juos iszdykina,
klausinėjo apie dingusia juoda
— Garnys pabėgo kol sa
gyvatgalvis.
Duodami jiems visame
peria, kaip apie savo brolius.
kalas galėjo ant jojo užklupt.
❖
❖
valia,
Nėr ko stebėtis, jog greieziau
— O kaip perplaukai per
Palociuje karaliaus SlavoTodėl musu tebyre
atbuvinejo kelione ne kaip jo
mares ?
įniro vieszpatavo didelis nuliū
jaunuomene,
dinguseje broliai.
— Sausos kojos perplauke
dimas. Jau praslinko metas ir
Yra labai isztvirkus,
' Atsitiko jog viena diena atper mares, o prie kraszto abi
viena diena, o vyriauses sūnūs
Ir daugelis vaiku eina ant
jeo prie upes, prie kuriuos jo
suszlapo, atsake Vincas, susi
karaliaus nesugryžinejo. Tada
kelio prapulties.
broliai mate garni in kuria
raukė pridėjo, rankas prie akiu
vidutinis sūnūs Bolemiras, apBludžioja visokiais keliais
ir paszauke verkeneziai:
reiszkė tėvui, jog nusiduos in
nesuprasdami,
Diršteljeas ant garnio pare
Szlapiom kojom ant to
svietą sujieszkoti vyresni bro
Kad daro blogai,
gėjo atlekenti isz debesiu saka
sios žemes atėjo sūnūs kara
li arba norints kokia žinia atO tėvai žiuri per pirsztus.
lą kuris norėjo mestis ant gar
liaus Slavomiro ! Huuu!
nesz apie ji. • .
Ant ju pasielgimu
nio. Tuom kart karalaitis mis
— Isz kur dažinojai, jog
Nenorėjo sutikti ant to tėvas
kalbėdami,
tino :
ezionais utri ateiti jieszkoti
nes ant galo prakalbėjo juos
Kad vaikai da yra jauni,
— .Garnys gaudo žuvis, nes
juodos perlos, klausinėjo juok
Bolemiras ir aplaike paveliniIr reikia užmirszti ju
teip-gi peles, kurios naikina
damasis karalius Bajaja.
ma sujieszkojimo brolio.
kaltes,
rugius, per ka yra reikalingas.
— Gelton-gyvate muszesi
Bolemiras ėjo tuom paežiu
Ir tuom kart vaikai daro
Sakalas yra dideliu nevidonu
su garniu, sūnūs Slavomiro nu
keliu, kokiu ėjo jo brolis parei
Saviszkai apgaudinėdami
ir kraujageriu isz kuriuo nėra
varė garni, gelton-gyvate pa
ta meta ir datyre tu paežiu at
tėvus.
jokios naudos. Reikia apgint
sakė sunui Slavomiro.
sitikimu ka ir Kazimieras, nes
Tėvai mano kad per tai
garni,
— O kaip tai gelton-gyva
vietoje sidabrines pirsztines
vaikams nusileidžia,
Suszvilpe striela, o pataikin
te kalbėjo?
iszsirinko sau auksine, kuri ne
Ir yra. gerais del ju,
tas sakalas, puolė kaip akmuo
— Kalbėjo apie akmeni.
apsaugojo ji nuo inkandimo
Bet tame biustą labai,
in vandeni. Garnys paleido kir
Sūnūs karalaus Slavomiro nogyvotes ir tasai pasiliko su
Nes tokiu pasielgimu
mėlė, psidaire, o sukleksejas
hejo pasibovyt su akmenukais,
kirmėlės galva. Ir Bolemiras
Vaikus tik iszdykina,
isz džiaugsmo nulėkė tolinus.
nes gelton-gyvate neturėjo lai
Patys parengdami juos ant Vincas iszeme isz krepszio
ko.
kelio
prapulties.
maistu pasidrūtino truputi ir
SAPNAS MOTINOS
— Na tai ko tu dabar nori?
rtauke tolinus.
*
*
*
— Juodos perlos nori sū
SZVENCZIAUSIOS
dren
are
investing
in
U.
S.
Savings
One
of
these
days
your
boy
will
be
nūs karaliaus Slavomiro.
Atėjo prie žuvininko gvinKur ten Pennsylvanijoje,
>
... MALDA ...
j
starting off to school in his shiny new
Bonds on the installment plan. And,
— O ko daugiau?
czeles ir noringai apsiėmė ga
Ant vienu vestuvių,
shoes and fresh clean shirt. And he’ll
as you know, Savings Bonds are one
1 Viesz. Jėzaus ir ;
— Sūnūs karaliaus Slavo
nyti jo gyvulėlius per visa
Gana pinigėliu sudėjo,
start learning all the things he needs
of the best investments that any of
miro nori pas etveli ir motinė
to know to make him the kind of man
kad pinigu daug sudėjo, sau vaite.
us can make.
: Motinos Szvencz. ! OTai
you want him to grow up to be.
lė.
ir brangiai už viską
Perkeltas ant kito kraszto
Is your child’s school participating
One
of
the
most
important
lessons
0 gal ko daugiau?
užmokėjo.
in this important program? Why not
mariu, pasilsėjo ant tos paezios
for your son to learn is the meaning of
Sapnas Motinos Szven- ;
Tiek to, kitu kartu
speak to your principal, school super
(Tasa Ant 2 Puslapio)
vietos ka ir jojo broliai o, taipthrift and the value of a regular sav
cziausios,
mieganezios J
intendent or P.T.A. group about it?
nebus to, . gi buvo ludintojum musztynes
ings program. And that’s what the
ant kalno Alyvų, žemei '
Encourage your child to buy Sav
U. S. Treasury’s School Savings Pro
Ant tos vestuves bobos su terp gletonos kirmėlės ir gar
Batanijos,
bažnyczioj
Istorija Apie . . .
ings Stamps regularly. Start the U. S.
gram will teach him.
vyrais muszasi,
nio. Ir jam nurodė, jog tai tas
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
School Savings Program in your town
By the purchase of 10 č and 25 i
O ir tarp saves rovėsi,
“AMŽINA ŽYDĄ
pats garnys kuri apsaugojo
Savings Stamps in their schools, chiltoday!
Tai nedyvai nes ten visos
nuo nelaimes.
Knygos Did. 3%x5% col.
Jo kelione po svietą ir liūdimas
bobos,
Pakelse akmeni nuo žemes
U. S. SAVINGS STAMPS POINT THE WAY YOU WANT YOUR CHILD TO GROW!
TIKTAI, 25 Cts.
1
apie Jezu Kristų.
Didžaii neszvarios ir
taip gerai pataikino in galva
Per paczta, 25 Centai.
The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks,
nelabos.
kirmėlės, jog ant vietos ji užSAULE PUBLISHING CO.,
... _ for their patriotic donation, the Advertising Council and
SAULE - Mahanoy City, Pa.
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
musze. Po tam garnys su savo

Juoda

— Sieniniai Kalendoriai, su
Lietuviszkais ar Angliszkais
menesiais, su szventomis ir
pasninkais. Po 500 arba 3 už
$1.35. Adresas:
pasiliko po valdžia kirmėlių
Saule Publishing Co., Mahakaraliaus Bajajaus kaipo gy- noy City, Pa.

Peria

milžiniszku snapu
galva gyvatai.

perkirto

gyvaeziu. Tenai teip-gi randa
si trucinante gyvate Kakabuso, laikantis dantyse juoda
peria. Kol ineisi in kambari
Su 283 Paveikslais
o'\’vaeziu. lieps tau užmaut
160 Puslapiu
< pirsztine. Iss
8 col. ilgio, 5%
ploczio j Im i pavydala misingio. Yra
gyvaeziu, o inIszaiszkina sapna ir kas
tes tau nieko
ateitoje stosis. Su priedu
nekenks. Pagriebkie gyvate su
planatu ir visokiu burtu.
karūna ant galvos ir nutrauk
Knyga in minksztos pojai galva. Tada juoda peria
pieros virszeliuose. :: ::
Pinigai reikia siusti su
czia ranka ant kuriuos turi mi
užsakymu:
singines borvos pirsztine nu
Tiktai,. . . $1.00 trauk galvas savo broliu, o per
simainys vela ant žmonių. NeSaule Publishing Co.,
iržmirszk apie karaliszka tar
Mahanoy City, Pa.,U.S.A.
ną, nutrauk ir jam galva, ba

64 pus. Did. 5x7 col.
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— Panedely je p r i p u o 1 a. Boston, Mass. —
žino kiekviena to kanalo coli. Nasser.
do.
........
, •
SOVIETAI
STOJA
IN
Szvencziausios Panos Marijos Lietuviu Darbininku .SanjunO tie Sovietai vairuotojai yra
Nasser isz savo puses dabar Vieno kito jurininko lavonas
Neva!., o Tautiszka Vardine: gos seimas >po dvieju metu per
negali nusileisti, nes jis turi , buvo surastas ant mariu.
tikri grinoriai.
DARBA
Juodus. Ir ta diena: 1946 m., traukos, Rugsėjo penkiolikta ir
Vaszingtone, musu valdžia savo žmonėms parodinti kadį Laivynas buvo iszleides pranenorėdama kisztis in ta klau jis yra galingas ir intakingas ir szyma kad visi gyvenantieji
— Utarninke, Rugsėjo 18ta Stalinas per prakalbas pasakė szesziolikta, posėdžiavo South
Užima
Kitu
Vairuotoju
sima ar in tuos erglius, jau da kad jis nieko nesibijo. Bet jis prie to mariu kranto gerai vidiena, 6:30 valanda ryte, iszva- kad jis neinate jokio karo pa Bostone, Szvento Petro parapi
Darbus Ant Suez bar tariasi kaip visus musu pats dabar mato ir supranta, sur pajieszkotu, kad gal kai
žiavo in Wilkse-Barre, Pa., asz- vojaus su Anglija ar Amerika; jos saleje. Dalyvavo apie pen
aliejaus laivus pasukti in kitus bet negali nei sau prisipažinti kurie nuo to laivo priplaukė
tuoni vyrukai, del kariszkos 1949 m., buvęs augsztas Ko kios deszimts atstovu ir sveKanalo
krasztus kad jiems nereikėtų kad jis yra baisia klaida pada prie kranto.
.,-3
tarnystos. Žemiau 'paduodame munistu Partijos vadas Laszlo cziu. Seimą vede Pranas Razplaukti per ta Suez kanala.
ręs, paimdamas ta Suez Kana Vienas Vokietijos laivas pravardus tuju kurie apleido isz: Rajk, su dvejais savo draugais vadauskas. Prisiminta keturios
Mat, musu valdžia su Eisen- la. Jis gerai žino ir supranta nesze kad jis buvo užtikęs kele
PORT SAID, EGIPTAS. —
Mahanoy City: William Bur buvo pakartas Budapeszte, deszimts metu sukaktis, Sibire
mires jos steigėjas, Kananau- Penkiolika neva-savanoriu So howeriu, nenori kisztis in szita kad jo kraszto žmones neturi: tą liekanų nuo to nuskendusio
V engrijoj.
key, ir John P. Williams.
nei gana pinigu, nei gana inži laivo, apie keturios deszimts
Patriotic Hill: Andrew J. 0’- — Utarninke pripuola Szv. ninkas F. Kemeszis ir Lietuvo vietu vairuotoju stojo in darba klausima iki po rinkimu.
nierių ta kanala vesti ir tvar myliu nuo ots vietos kur jis buKleopą t o, o Tautiszka Vardi je mires buvęs Darbininko re vairuoti laivus per ta Suez KaPake.
daktorius Kunigas V. Taszku- nala, kai visi taip vadinami
vo nuskendęs.
; ■
kyti be Amerikos.
Park Crest: Edward Curley. ne: Vientautas. Tik trys mene
na.s. Seimas sveikino buvusi il svetimtaueziai vairuotojai pa
Nasser dabar bijosi kad Tau Tas nuskendęs laivas “Pela
KONFERENCIJA
Ashland: Richard O’Hearn, siai ligi Kalėdų. 1946 m., Ang
gameti LDS pirmininką. Kuni liko savo darbus ir atsisakė te-!
tu Sanjunga ežia neinsikisztu, gia”, Eastern Seaways korpo
Vincent J. McManus, John F. lijos Kariszkas eroplanas sudu
PAIRO
jo vienatine viltis yra kad racijos nuosavybe, plauke isz
žo in augszta kaina netoli nuo gą J. Szvagždi, sulaukusi pen ! nąi dirbti kai Egipto krasztas
Kehler ir John McCormick.
kios deszimts metu kunigystes ta Suez Kanala pasisavino.
Amerikos bagoeziai ir inžinie New York miesto inplaųke in
— Ponia Magdalena (Szve- Hong Kong miseto, Kinijoje,
sukakties.
Sovietai giriasi kad jie per Dabar Visi Laukia riai ji isz szitos keblos padėties Baltimore, Maryland. Jis buvo
das) Malažinskiene nuo 502 W. devyniolika lakunu žuvo, ku
iszgelbes su savo doleriais ir atplaukęs isz Narvik, SzvediIsz tu leszu, kurias LDS cen dvi sanvaites viską iszmoks
Centre uly., kuri gydėsi trum riu taupė 'buvo Amerikietis
Tautu Sanjungos mokslu. Be Amerikos pagelbos jos.
pa laika in Locust Mt. ligonbu- laikrasztininkas Royal Arch tro valdyba tebegauna isz tėvu apie vairiavima laivu per ta
jis gerai žino kad jo dienos su
Nutarimo •>* ’■
te numirė Nedėlios vakara, Gunnison; 1513 m., Balboa gar Pranciszkonu, seimas paskyrė Suze Kanala. O paprastai im
skaitytos.
davo pustreczio meto iszmo9:30 valanda. Gimė Lietuvoje. sus nežinomu krasztu atradė tūkstanti doleriu statomai Se
"‘Talmudo Paslaptys”
į kinti viena toki vairuotoja, kad
CAIRO EGIPTAS. —
Jos pirmutinis vyras Petras jas atrado Pacifiko mares; 1938 serų koplycziai, Brocktone,
ŽYDU TIKYBOS
jis galėtu gerai ir pasekmingai Menzies komisijos konferenci
Szvedas mirė 1920 m., o antras m., Prez. Franklin D. Roosevel- tūkstanti doleriu Vyties laik:: PRISAKYMUS
laivus per ta kanala iszvairuo- ja kaslink Suez Kanalo klausi LAIVAS NUSKENDO
vyras Adomas Malažinskas mi tas gražumu prasze Hitlerio raszcziui paremti ir pustreczio įti.
Labai užimanti apysaka
mo pairo. Negalėjo susitarti su
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
re 1926 m. Prigulėjo įprie Lie- kad jis taikingai ir gražiai su szimto doleriu Mėlynosios Ar
tuviszkos parapijos ir Szv. Ro- sitaikintu su Czekais.Nei vie mijos Lietuviu sąjūdžiui. Se Jau dabar aiszku kad tie Egipto prezidentu, diktatoriu
Per paczta, 25 Centai
kantis seimas, numatytas su- nauji, Sovietu vairuotojai ne mi Nasser.
prekybinio laivo ‘ ‘Pelagia ’ ’
žąiicziaus draugijos. Paliko se- nas, nei kitas Prezidentas Rooszaukti po dvieju metu. Anks- taip gerai žino savo darba, nes
Delagatai ir nariai tos komi kai audros ji per puse perskele Saule Publishing Company,
kanczius vaikus: Vinca Szve- sevelto nepaklausė.
cziau seimai vykdavo kas me visi laivai yra pasiveline apie sijos per dvi valandas, Subatoj, ir jis in kelias minutas nuskenMahannv (lity. Pa., U R.A
da, nuo 332 E. Market uly., isz
tai.
LDS
centro
valdyba
palik

penkias
ar
deszimts
valandų
Shenandoah, Pa. —
stengiesi prieiti prie nors ko
kur laidotuves invyko; Petra
per
ta
kanala.
ta
ta
pati:
Pirmininkas
Vincais
kios iszvados, bet jiems nepaSzveda, Philadelphia; Juozą Rozalija Vainavicziene, nuo
Kudirka
isz
Norwood,
dvasios
Ir seni pairuotojai sako kad siseke. Penkių vieszpatyscziu
Beisbolininkas Seka Beisbolininkus
Malažinska, Springfield, N. J., 899 W. Coal uly., numirė parei
vadas,
Kunigas
Pr.
Virmauskaip
tik
dabar
tenai
randasi
delegatai sako, kad jie dabar
Katre, pati Geo. Kneib, Phila ta Petnyczia, 12:30 valanda po
kas.
baisiai tirszta miglu ir sudaro rengiasi važiuoti sau namo, nes
delphia; Olesa, pati Jurgio pietų savo namuose. Velione
visiems laivams baisu pavoju, jie negali nei susiszneketi nei
Gerlinskio mieste; Agneszka, nesveikavo per keletą metu.
pati St. Smarr, Falls Church, Gimė Lietuvoje. Paliko tris su Pirkte U. S. Bonus Sziandien! ypatingai jeigu vairuotojai ne susitarti su Egipto Prezidentu
Va., broli Kazimiera Suprana- nns: Prana, Juozą, isz miesto ir
yiczia, mieste, seseri Lietuvoje Jokūbą, Florida. Penkios duk
daug anuku ir du pro-anuku. terys: Veronika Cassesse, Roo
Laidojo Ketverga ryta su apie- sevelt, Long Island; Helena
gomis in Szv. Juozapo bažny- Dillon, New York; Margareta,
czioje devinta valanda ir palai namie; Jieva Spūdys, Balti
more, Md., ir Alberta Iszinskiedota in parapijos kapinėse.
ne, namie. Taipgi broli Petra
— Seredoje, Rugsėjo 19-ta
isz Springfield, Ill., penkis
diena, 6:30 valanda ryte, iszvaanukus ir viena pro-anuka.
žiavo in Wilkes-Barre, Pa., de
Laidojo Utarninko ryta, su
vyni vyrukai, del kariszkos
apiegomis in Szv. Jurgio bažtarnystos. Žemiau paduodame
nyczioje devinta vai., ir palai
vardus tuju kurie apleis isz:
dota in parapijos kapinėse.
Shenandoah: Albert Bubnis,
Robert Miernicki, James Ma — Gerai žinomas del mies
loney, Mirio Curreli, Raymond to gyventojams William B.
Nicholas ir Richard Wisniew Martz (Marcinkievicz) vargo
nininkas, Szv. Stanislavo Len
ski.
Shenandoah Heights: Jos. E. ku parapijos mieste, staigai pa
simirė savo .namuose Panedelio
Zack.
Phil Rizzuto, garsus Yan ar kitus beisboles mokinti ar
Lower Shaft: Edward Palėk. ryta apie deszimta valanda.
stengtis prisimuszti in ’ tele
kee beisbolininku loszikas
Tamaqua R. D. 2: Walter J. Velionis gimė Hazletone. Pali
vizijos ir muving-pikežieriu
ežia ant grindų sėdi su savo
ko savo paczia, tris sūnūs, trys
Mazur.
bizni, kuriame jis yra jau ke
szunycziu ir žiuri kaip kiti
seserys,
taipgi
keletą
anuku.
— Sukatoj pripuola Szv.
li metai atgal dirbės. Jis sa
beisbolininkai jo draugai loTomo isz Villa, taipgi pasnin Laidojo Petnyczios ryta su
szia beisbole. Jis buvo Yan ko kad jis jau stengsis pąkas, o Tautiszka Vardine: Vir apiegomis in Szv. Stanislavo
mirszti beisbole, ir kitur dar
kee beisboliiiinku ratelio
mantas. Ir ta diena: 1947 m., bažnyežioje devinta valanda ir
virszininku paleistas, ir da bo jieszkotis.
•
palaidotas
in
Szv.
Jurgio
para

szesziolika Europos Tautu iszO
CT
O
bar dar nebežino ka daryti:
pijos
kapinėse.
dave savo raportą Paryžiuje
kaslink musu Marshal užmany
Kohler, Wisconsin. —
Geriausias Szovikas
mo, ir pareiszke, kad joms isz
Trans-Atlantinis
lakūnas
Col.
Amerikos reikes beveik pen
kiolika bilijonu doleriu per at- Feliksas Vaitkus, Lietuvis, 49
ienanczius keturis metus, del metu amžiaus kuris staigai pa
atsistatymo ir apginklavimo; simirė Liepos 25-ta diena, nuo
szirdies atako savo namuose in
1940 m., Amerikos laivas su
Wiesbaden, Vokietijoje. Kūnas
Panamo Kanalo veliavo buvo
likos parvežtas su eroplanu
nuskandintas nuo Iceland©
Rugpiuczio 3-czia diena, o lai
kraszto; 1946 m., W. Averell
dotuves invyko Rugpiuczio 8
Harriman buvo Prez. Harry
diena Kohler, Wise., isz GraTrumano paskirtas Prekybos
boriaus Robert H. Kroos kopSekretoriumi in Harry Wallalyczios, antra valanda popiet.
co vieta, kuris buvo pravary
Velionis prigulėjo prie Maso
tas; 1776 m., Nathan Hale buvo
nu draugijos ir prie Wesley
Anglu pakartas New York
Metodistu parapijos, o Kunimieste kaipo szpiegas.
gužis E. Duane Hulse ir Maso
— Kita sanvaite: Nedelioj nai patarnavo laidotuvėse. Ve
.pripuola, asztuoniolikta Nede- lionis buvo vedes su Martha
lia po Sekminių, Szv. Lino po- Brotz, taipgi paliko sunu Phipiežio ir Szv. Tekios, o Tau lypa; seseri Mrs. John Russell
tiszka Vardine: Baumile. Taip isz Long Beach, California; du
gi at diena : 1914 m., Prusu Lie- brolius: Alberta isz Houston,
utvoje Generolas von Hinden- Texas ir Vinca isz Mobile, Ala
Marinas, Leitenantas Wil liausiai szauti isz revolveburgas privertė Rusus pasi bama. Velionis gimęs Chicago,
liam W. McMillan, isz Alex riaus. Szitas marinas laimė
traukt už Nemuno; 1949 m., Ill., Birželio 20, 1907 metuose,
andria, Virginia laimėjo
jo augszcziausia garbe kai
Prez. Harry Trumanas prane o jo tėvai a.a. Antanas ir Mare
augszcziausia garbe isz tukjis pralenkė visa tūkstanti
šta kad Sovietams Rusijoje pa Vaitkai gimė Lietuvoje.
stanezio marinu, kurie buvo
kitu savo draugu konkuren
sisekė pagaminti ir susprog
stoję in rungtynes pamatyti
tu.
dinti savo pirmutine atomine
kuris gali geriausiai ir tiks
o □
Skaitykit “Saule”
bomba,

Žinios Vietines
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