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Atvykusiuju in Vakarus kai nuotaikos, jog tiems, kurie ne Jei kas nors mėgintu kada in
PHILADELPHIA, PA.. —
Skrido Namo Isz kuriu
minima ir Lietuvos po prisidėjo prie iszvežimu, ne vest! diktatūrinius, nedemo
Senyvas žmogus su savo žmo
Anglijos
grindine veikla, ypacz pirmai skundė ir nesznipinejo žmonių, kratinius režimus, priesz to
na užsimusze, kai ju automobi
siais pokario metais. Nurodo negrudo ju in kalėjimus, nebū kius iszeiti vieni isz pirmųjų
lius nuvažiavo nuo German
LONDON, .ANGLIJA.
like gyvi tie patys pogrindžio
ma, kad pavyzdis 1944 metais tu pritaikytas kitu mastas.
town Pike vieszkelio tilto ir
įsiraudamas apie pusantro Amerikos kariszkas prekybinis szaukiamu Bolszeviku in ka Kraszte sakoma, jog ateis kovotojai su savo vadovais.
szimto pėdu miszko, nukrito in! £r0Planas' skrisdamas isz Ang- riuomene Lietuvos vyru in apyskaitos valanda ir tiems, Taip pat neturėtu pasisekimo
Wissahickon upeli, kuris toje ‘1J0S nam0- in Amerika, dingo miszkus nuėjo apie 10-15 nuo- kurie yra Vakaruose. Paverg tokie sanjudžiai ar grupes, ku
vietoje tik trijų pėdu gilumo. I kur nors Atlantiko marese, szimezio 1945 m., Partizanu bu toje Tevyneje, jei viską žinotu, rie kovotu su religija, eitu
Automobilius nukritęs, apsi- tarp A”^05 ir Azores- skrls‘ vo per 40,000. Kiti buvo “bru- kaip nesutariama laisvajame priesz senąsias Lietuviu tradi
damas in McGuire Air Force niruojami,” tai yra laikinai
cijas, padavimus. Dabar ypa
verte ant szopo.
pasaulyje, kaip dergiami veiks
nuo karines tarnybos atleidžia niai ir 1.1., labai tuo nusiviltu. tingai rūpinamasi iszlaikyti fiPolicijantai sako kad žavesį Base, in New Jersey.
Lakunu
sztabas
tuojaus
pa

mi. Todėl stengdavosi patekti Ten likusieji visi vieningai dir ziszkai ir moraliszkai, kad ne
žmogus buvo septynios
deszimts asztuoniu metu am siuntė visus savo devinto laku- in geležinkelius, aerodromu ba ir visais galimais budais, sunaikintu pagrindini tautos
branduolį kiek sanlygos leidžia
žiaus
Wacker, oo mote-;
mote nu Madrono eroplanas to ero- statyba ir taip poliaus.
žiaus John
John F.
F. Wacker,
kiek tai nuo ju priklauso, sten
rūpinamasi kovoti priesz apsi
riszke buvo jo žmona, septy- Plan0 lleszkoti- Daugiau kaip
giasi
iszlaikyti
Lietuvybe,
se

Pasakojama
apie
kautynes
Olney, Maryland, kur sava riszke buvo jo žmona, septy- i *tuzinas kariszku
Savanoriai in Federal Ci
eroplanu
gyvenimą ir gyventojus, ren
deszimts vieno metu am
su Bolszevikais, pogrindines nasis tėvu padavimas, nepasi
noriai yra mokinami kaip ne ii nios
vil Defense Administracija
v.
__
skersai
ir
iszilgai
visa
ta
vieta
kama Bolszevikinio baimes me
ginkluitos organizacija, ir t. t. duoti apemejimams, nepalūžti.
tik savo apsisaugoti, bet žiaus.
ežia parodo kas galėtu ir su
v
..
.........
:
virsz
tu
mariu
apsuko,
iieszkodžiaga. Betgi gyventojai stip
pravažiuojantieji drair
J
Labai
nusiviliama
kiekvienu
Partizanu
kovos
skyrius
būda

kaip ir kitiems pagelba su , Keh
mumis atsitikti jeigu jnusu
• •
+to automobi*
u- i darni to dingusio
eroplano,
°
r
’ nuo vo miszke ir su ginklu rankoje Vakaru silpnumu, ju daromo rėja; kai kurios instaigos, ku
°
miestus prieszis su bombo teikti, jeigu, neduok Dieve, venai stengiesi
! Anglijos kranto ligi Azores.
ries seniau priimdavo pareiszmis susprogdintu. Szita sa prieszui pasisektu musu j liaus duris atidaryti ar atplesz i Lakunu Sztabo virszininkai kovojo su okupantais, apeme- mis Bolszevikams nuolaidomis, kimus dar Lieutviszkai, dabar
• ti, bet jiems nepasiseke. Jie
tais. Tuo tarpu organizacijos Vakaru valstybių vyru kelio
miestus subombarduoti.
vanoriu mokykla randasi in
sako
kad
nėra
vilties
kad
tas
juos priima tik Rusiszkai. Gim
paszauke policijantus, kurie
skyrius veike pusiau pogrin nėmis in Maskva, kuri visus to
eroplanas
kuri
kranta
pasiekė,
nazijose galima mokytis Voatvertė ta automobiliu ant ratu
dy, pusiau vieszai užsimaska kius žygius stengiasi kuo dau
Isz policijos nebuvo žinių
jie
sako
kad
jie
yra
tikri
kad
kiecziu, Anglu ar Prancūzu
ir paskui atplesze duris, bet tie
kaip ta nelaime atsitiko.
tas eroplanas nusileido ar nu vęs. Jeigu Bolszevikai kuri giausia isznaudoti savo propa kalbas. Priesz rusifikacija mo
senukai tame automobilyje jau
gandai.
krito ant Atlantiko mariu. Visi nors organizacijos skyriaus na
kytoju nuomone, juo toliau, juo
buvo negyvi.
rį iszsifruodavo, tas tai syk pe
to
eroplano
vairuotojai
ir
dar

Klystu, kas manytu, jog li sunkiau darosi spirtis.
Policijantai spėjo kad gal
‘JET’ EROPLANO
reidavo
in
kovos
skyrių.
Kovos
bininkai buvo jurininkai, Lai
kusiųjų kraszte neturime bu 7-15 metu jaunimo atsparu
senukas vairuodamas, szirdies
IR VĖL APIE
LAKŪNAS ŽUVO liga susirgo, ir už tai negalėjo vyno sztabo geriausi lakūnai. skyriai dalindavoso in grandis, simosios laisvos Lietuvos san mas apemejusu isravai yra
Kiti lakūnai isz Prestwick, burius ir skyrius, keli būriai tvarkos supratimos. Pažymima menkesnis nei vyresnio am
MARINUS
i suvaidinti savo automobiliaus.
Szkotijos ir Orly Field, Pary- sudarydavo kuopa, o kelios j kad ten tegalės būti tik demo žiaus. Vis dėlto okupacija, kad
CHINA LAKE, CALIF. —
: žiuje tuojaus stojo in talka to kuopos rinktine, szi savo ruož kratine santvarka ir tai demo ir pamažu, ypaeziai in paežius
PARRIS ISLAND, S. C. — Laivyno “Jet” eroplano laku-i
tu sudarydavo sriti. Organiza
i eroplano jieszkoti.
Nespejo kariszkas teismas isz- nas žuvo kai jo bombneszis,
kratine ne Bolszeviku visomine jauniausiuosius, savo israva
cinio
skyriaus
prieszaky
buvo
Trijų
laivu
kapitonams
bu'
tirti szesziu marinu mirti, del Jet eroplanas užsidegė, nukri
prasme, kaip kad jie skelbiasi daro. Nutautinimas paspartė
VA ivcolzv+i vi n + v’o n 1^4-i cn-vrA.
vieno Marino sarzento strakse- to ir sudužo. Lakūnas stengiesi IZRAELIS INTARIA vo insakyti nutraukti savo ke-1 O. S. virszininkas. Skyrius pa invede “paezia tikrąją pasau tu, jei Sovietai instengtu pa
liones ir pasukti savo laivus in prastai veikdavo vienos dvie lyje demokratine santvarka.” kelti gyvenimo sziandienino ir
jimo ir pasigėrimo, kai kitas greitai nusiliesti kai kas ten
AMERIKIETE
i ta vieta, kur spėjama kad tas! ju seniūnijų ribose. Propagan Apie buvusiu diktatūriniu re pagerintu darbo ir buites sanklausimas iszkilo ir in teismą ant to jo eroplano sugedo. Pirm I
eroplanas nusileido ar nukrito. dos ir spaudos reikalais rūpin žimu atgaivinima ar nauju in- lygas.
buvo patrauktas.
negu jis suspėjo nusileisti tas i
Tas dingės eroplanas buvo davosi paprastai vienas isz O. vedima, teigiama, negali būti
Marinas Corporal William jo greitas ir didelis eroplanas:
Kaipo Sznipa
— “Saule” turi tiek agen
iszskrides isz Amerikos Air S. pavaduotoju, antrasis ūkio nei kaltos, niekas negales val
F. Bille, isz Erie, Pa., dabar yra užsidegė ir kriste nukrito ir
ir
teikimo
reikalais
ir
taip
todyti su botagu. Turės būti krei tu kiek skaitytoju, nes kožnas
intartas už sumuszima vieno sudužo. Lakūnas nei nesuspėjo į
JERUZOLIMAS, IZRAEL. Force Base, in Lakenheath,
liaus.
piamas didelis dėmesys in dar i yra agentu. Jeigu kožnas skai
jauno ir naujo marino, Private 1 iszszokti isz to savo taip grei-į — Vietinis Izraelio teismas pa Anglijoje. Jis skrido in Azores.
Minimos taip pat sambesnes to žmones, ypacz darbo vals- i tytojas prisiunstu varda tik
Donald Hamisfar, isz Norwalk, tai ir taip staiga krintanezio smerk e dvideszimts devynių Paskutines žinios nuo to eroOhio, už tai kad tas jaunas ma eroplano.
metu amžiaus Amerikiete, kad plano atėjo kai jis buvo apie; kautynes, paleistieji isz kalėji tieczius ir ūkininkus, laiduota vieno naujo skaitytojaus, tai
rinas pamirszo “Ponu” pa Valdžia jo vardo nepaskelbe buk ji iszdavinejo to kraszto szimta asztuonios deszimts my- j mu ar stovyklų suimtieji ir 1.1.! socialine pažanga, apribota ka didelia geradejyste padarytu
sveikinti ta Corporal.
ir nepaskelbs kol jo gimines žinias Amerikiecziams, kad ji liu nuo Land’s End, krasztuti- Pažymimi stambesni isz pasku pitalo intaka; stambesnse in- del iszdavystes. Bandykite
tiniu Partizanu nuostoliu Su mones ir kapitalas, kaip dau taip padaryt, mieli skaitytojai,
Hamisfar buvo nuvesztas in bus apie ta nelaime praneszta. buvo Amerikos szpiegas, szni- niame Anglijos gale.
Tas didelis eroplanas buvo i valkų kraszte 1951 m. Tais pa gelio galvojama, turės būti pa o “Saule” bus jusu didžiausiu
ligonine kur jam operacija bu
pas.
; Mary Frances Hagen, isz C-118 kuris kariszku eroplanu ežiais metais Liepos menesi per jungtas valstybes žinion. Itin laikraszcziu. Acziu!
vo padaryta.
4 KOMUNISTAI
Huntington, West Virginia bu- tarpe yra lygus prie DC-6 di- į kautynes prie Szilales žuvo ir turės tuti rūpinamasi ūkinin
Jo motina grasina visa Mari-'
nu sztaba patraukti in teismą.
POLICIJANTAI vo nuteista ant vienu metu in džiu eroplanu. Jis veže devy-i Kestuczio apygardos (Žemai- kais, vad., darbo valstiecziais. i Pirkie U. S. Bonus
Ji sako kad ne vien tik jos sū
ęiIWFQ7TIinTT kalėjimą
kaleiima už neva du prasikalprasikal- nis lakunus,
lakunus> darbininkus ir j cziuose) vadas Algimantas, iki
SUARESZTUOTI
MJAKEdA
UJU
11
timu
.
kad
jį
daug
.
žiniu
įszdave
penkios
deszimts Amerikiecziu 1948 m., pabaigos vadovavęs
nūs nusiskundė kad senesni
garsiajai Butegeidžio rinkti Kas Galėtu Atsitikti Per
------- - Amerikiecziams ir kad jis daug kareiviu, kurie buvo atlikę samarinai jaunus stramužina ir
daužo, bet daug kitu panasziai j BUDAPESZT, VENGRIJA, slaptu žiniu pardavė Arabams v° sliuzba Anglijoje ir dabar nei. Labai biaurus pasirodęs ir
Bombų Susprogdinimą
Keturi
augszti
Komunistu
visas
tardinimas
ir
teismas
bu'
gryžo
namo.
daug
žalos
padaręs
Prof.
Mar

nusiskundžia, bet bijosi savo
vyresniemsiems pasisakyti ir policijos virszininkai buvo su- vo slaptomis vedamas. Bet 1 Vidurnaktyje tas eroplanas kulio iszdavimas. Del jo žuvę
aresztuoti. Jie yra intarti už laikrasztininkai buvo pakvies-; Jau buvo keturias valandas pa vertingos in Vakarus siųstos
tuos marinus apskusti.
suaresztavima ir palszyva teis ti in teismo ofisus kai teisėjas ‘ sivelines pribūti in jam nusta- medžiagos, kuri nepasiekusi
•
•
i
• n
•
4" ▼ r 4" r* trintn
Tin 4- n zJ
/-*■» r»
mą priesz Užsienio Ministerio -r-*'
Benjamin
Halevi
buvo pasirentyta vieta. Jis
tada turėjo gaveiksniu, nei kitu paskirties
Laszlo Rajk.
ges paskelbti savo nusprendi- na gazolino tik del vienos va- tikslu. Vad. ‘BDPS programa’
Komunistiszka valdžia szita- ma jr pasmerkimą.
landos daugiau skridimo.
4 ŽUVO
paskiau Partizanines vadovy
me kraszte dabar stengiasi nuPanele Hagan buvo teipgi
Nei žodžio nepasigirdo isz to bes kraszte buvo pakeista ir
AUTOMOBILIAUS sikratinti visos Stalino intakos jntarta už sznipinejima Syrijos eroplano per radija, kad jis konkrecziau pritaikyta gyve
butu kokioje bedoje ar kokia namojo meto sanlygoms, tau
NELAIMĖJE ir nori parodinti kad visi Ko- krasztui.
munistiszkos valdžios prasipant žmones ir jiegas. Vadovai
Anot jos, ji be jokio szliubo me pavojuje.
Apie septinta valanda isz ry pakluso Gen. Žemaicziui. “Va
SO. GLENS FALLS, N. Y. szokimai, visos kaltes buvo gyveno su Ghaleb Kavali, virszininku politinio sztabo Syri- to lakunu radijai pagavo koki nagu” programos atsisakė pa
— Keturi žmones žuvo ir du ki Stalino kaltes.
Labai
gera
ir
džiugu
iszgirsjos užsienio ambasade. Ghaleb tenai szaukima pagelbos, bet tys žmones, daugumas “vana
ti buvo sužeisti, kai du automo
ti
kad
tie
Komunistai
dabar
Kavali vėliau užsigynė kad jis vėliau buvo patikrinta kad tai gu” žuvo, kiti, isz jos pasitrau
biliai susikūlė, apie dvi mylios
nuo South Glens Falls, New prisipažinsta kad ju Užsienio su ja gyveno ar kada nors gy buvo tarp dvieju laivu, nei vie kė arba perejo in kito vardo
nam kuriam nebuvo jokio tik sanjudi. Kraszte pasilikę kovo-:
Daktarai in Glens Falls ligo- Ministeris Laszlo Rajk buvo veno.
nekaltas, ir kad Stalinas kal Izraelio valdžia sako, kad ro pavojaus.
tojai ir sąmoningesni taurus:
York.
tas
kad
jis
buvo
nužudintas.
Lakunu sztabas sako kad Lietuviai stengiasi registruoti,
nors ji atvyko in Izraeli kaipo
nine pranesze kad žuvusieji bu
Bet
ar
jie
dabar
isz
numirusiu
laikrasztininke, bet jos pasz- tas eroplanas turėjo su savimi kiek apemejai apiplesze kraszvo dvideszimts aszutoniu metu
prikels
ta
savo
Ministeri
ir
jam
Czia losziku ekspertas, tystaiga užsipultu.
portas' rode kad ji yra studen tris ar keturis mažus laivelius, ta ir isz jo iszgabena gerybių,
aaftžiaus John Norton, isz Hud
Nudabinto jas yra Jack
son Falls; keturios deszimts pasakys kad Stalinas kaltas te. Amerikoje ji mokinosi in ant kuriu tie lakūnai ir karei kad, atėjus laikui, butu galima czia nudažo vieno savanorio
asztuoniu metu amžiaus Tru kad jie ji nužudino? Ar taip Columbia Universitetą, New viai butu galeje iszsigelbeti jei pateikti kiek galint tikselne ir Federal Civil Defense Admi Newlin, kuris yra teipgi ir
mokintojas.
gu ju eroplanas nukrito in ma konkretesne sanskaita. Krasz nistracijos darbininko veidą
York mieste.
man Centerbar, isz West Glens jam gyvybe sugražins?
Mokykla buvo atidaryta,
Amerikos Ambasadorius Ed res. Tie maži laiveliai galėjo te taip pat atsidėjus regisrtuo- ir galva, kad parodžius kaip
Falls; penkios deszimts metu
pradėta Rugpiuczio menesy
amžiaus John Breen, isz Glens Dabar ‘Saules’ prenumerata ward Lawson, jai parūpino ad veszti po dvideszimts žmonių, jgma, kas nepaprastai patai žmogus gali būti sužeistas
je 1952 metuose.
Falls; ir John Russo isz West in Suvienytose Valstijose: Me vokatą, jeigu ji dabar norės Ir paskui buvo kitu intaisu del kauja apemejams ir kenkia sa per bombų sprogimą, jeigu
viesiems. Vienok ten vyrauja prieszas ant musu kraszto
(Tasa Ant 4 Puslapio)
kreiptis in augsztesni teismą.
tams $7.00; puse metu $4.00.
Glen Falls.

Isz Amerikos
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Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos

tasis skyrius. Szvento Stanisla
vo saloje.

MAHANOY CITY, PA.

gas kriminaliszkas apraszy- No.158—A p i e Kapitoną*
mas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabėgė
NEUŽMOKAMAS
No.103—Vaidelo ta, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Del Ražancziaus Draugijos
isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
:: ŽIEDAS ::
jzio iszimta isz Lietuviszku
Nariu, ant mažu korteliu, ku
No.160—Apie Po Laikui;
In Ogunquit, Maine, John rios telpa in maldaknyges. Vi eiti
užiieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
W. Baker, kuris susilaukė de sas setas $1.00. Prisiunskite
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszdideliu puslapiu, 35c.
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
vynios deszimt szesziu metu savo orderi ir viena doleri ant
girsta baisa savo numirusios No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
dabar jau netui i ap<li an<losnnl adreso; Saule Publishing Co
In San Antonio, Henry Ve
motinos, tai vėl baisa savo tė talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
savo insurance policy mokėti, i Mahanoy City, Pa. U.S.A.
lasquez turėjo užsimokėti pen aukso ir sidabro, bet ne imkie, vo, kuri Carogrode paliko, Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
Jis yra, seniausias Harvard
kiolika doleriu už tai kad jis nes būtumei smerte nukorotu;
ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Daugiszkus Kū
o
kada
ineisi
in
soda,
kuriame
Universiteto narys.
automobiliu vairavo be laisniu.
da tai nepadariš numiie
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
auga puikiai vaisai, tai priGalinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
skinkie
kiek
tik
nori,
bet
skuTn Old Lyne, Conn., Paul AV.
kad jis vairuodamo laisniu ne
bei turėdamas prisakymai nuo Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
Hains perspėjo kad to mieste
gali gauti nes jis nedamato.
raganiaus, dadavinejo sau drą ir visos bobos; Teipgi juokai,
No.166—Apie Sūnūs Mai
lio mokykla dabar turi dau
Užklaustas kur jis dirba jis
sos nieko nopaisindamas ėjo rodos, trumpi pasakaitymai ir giaus; Iszklausyta Malda
atidaryta.
Kada
soda
pereisi,
giau szuniu negu vaiku. Jis sa
prisipažino kad jis dirba in
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
drąsiai tolyn. Po neilgai valan t. t., 52 puslapiu, 20c.
ineisi
in
narna,
kuriame
laibai
ko kad mokiniai atsiveda in
“Parking lot”, kur jis visa
dai lengviau jam ant szirdies No.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Mariu;
puikiai
iszdabinta,
jog
net
tau
mokykla savo szunis, ir kadi
diena kitu žmonių automobi
pasidarė, nes jau paregėjo dan- pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
akis aptems, nes bus sienos
kasdien asztuoni ar deszimtsl
lius vairuoja.
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20e.
krisztolines ir puiki žibinte viszuniu ateina in ta mokykla. Nekurios moterėles už viską
Kristupą; Juokingi szposelei;
No.173—Apie Talmudo Pa
kas tik atsitinka,
ia Denver, Colorado, Velma
buvo aukso ir sidabro. Tas jam
slaptys; Du Mokiniu; Kam IszLenkai Philadelphijoje turė Kaltina savo vyrus.
Dunlap gavo divorsa nuo savo
labai patiko ir neužtrukdamas ir kiti szposeliai, 20c.
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
jo didele ir puosznia paroda Neturi vyras darbo,
vyro kai ji teisėjui pasiskun.de
No.116—Istorija ape Siera- No.175—Kuczios Žemaites;
kaltina savo vyra;
ap v a i k szc z i o d a m i
P u 1 a sk i o
ta. Puikus apraszymas. 119
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
Diena. Paroda buvo paeziame Pecziuje nesikuria ugnis,
pinigu, ir tada tik keturis dole- ežiai metu, numirusio kara so ir sidabro; bet ir jame ilgai puslapiu, 20c.
darė Anglis; Kaimiecziu Aimavyras kaltas;
liaus tosios salos vardu Meili
miesot viduryje. Lenkai tikrai
neužtruko, nusidavė in treezia
No.
119
—
Keturios
istorijos,
gražiai ir didingai pasirodė.! Szaltis ant lauko
pagarsinti kad ji sutinka kitu no, kuris būdamas dideliu ra pakaju, in kuri kada inejo nu- apie Gražia Haremo Nevalnin- navymai; Eiles; Kokis Budais
Apgavikai Apgauna Žmonis;
vyras kaltas;
drabužius iszskal'bti ir supro- ganium szimta penkios deJie turi viena isz geriausiu beke;
Luoszis;
Viena
Motina;
sinti. Visa tai ka ji uždirbdavo szimts mele užtai jog duktere cziaus suims, nemoka vertes Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., S Prietarai ir Burtai; Juokai ir
nu “String Band” visame Karve neapsiverszino,
Paveikslai. 20c.
vyras kaltas!
kraszte.
apszacavot to visko k a jame 20c.
ganės kaip jis prisisavino del
Vai tos moterėles,
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
paregėjo bet jame gulėjo krū No.120—Dvi istorijos apie
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
In Kitchnor, Ontario, Kana
Televizijos programos labai Bet savo kalcziu nemato!
vos auksiniu ir sidabriniu pi Valukas isz girios; Ant nema
pagerėjo po vasaros. Dabar už
doje, Krank Fica galutinai nu- nojo apie tai, pribuvo viena
no. 58 pus., 20c.
nakti pas Merlina, inslinko net
Kitokios Knygos
simoka pasiklausyti ir pasižiū
nius, kad ant savo giluko ne No.127—Trys istorijos apie
in
jojo
miegkam'baryje
ir
kaip
buvo bilų kolektorius, ii- ta
rėti.
būto atsiminias ant prasargos Duktė Pustyniu; Peleniute;
dalvpstejo
su
raganiszka
darba dirbdamas jis buvo vie
raganiaus. Atitraukė rankas Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178~Tikrausias Kabalas
no farmerio su kirviu nuvary
Philadelphijoje
Kataliku
nuo pinigu ir inkiszes in ki- No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
me.
tas nuo jo farmos, iszmestas isz Ant praszymo jos dukters pri szenius bego tolinus, kad szitai
Bažnyczia turėjo puikia Misijo
dimieras; Bedali; 44 pus., 20e Ateitos su pagelba Kazyrom.
antro au^szczio, su revolveriu gautos per, ragani, kuri labai inejo in puiku soda kuriame
paroda in Convention Hall. Tik
No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
Lenkijoje, viename kaime buvo grasi n aulas, gavo kelis myljoo, prasze motinos idant
gaila kad tokis užvardinimas
Anglorius isz Valencziojs, Ko- No.180—Kvitu Knygute
prie Krokuvos moterys atsisa sykius per snuki, buvo tropais butu paszarvotu puikiam gra
'buvo pasirinktas ‘Vistarama’.
ipažinstamus, kuriu szakos bu žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
kė leisti savo vaikus in mokyk numestas, szuniu užsiundintas, be ir kad teip ilgai nesuputu
Retas kuris gali suprasti ka tas
vo a]>liį)ia vaisai s stebuklingos Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
la,
nes
joje
nemokinama
tiky

kol
tasis
žiedas
bus
ant
pirszto.
‘Vistarama’ reiszkia. Tai Grai
76 puslapiu. 25c.
I8OV2—Kvitu Knygute
Tai tas yra žiedas apie kuri tau
bos. Isz szimto devyniolikos svkiu iszmesta
ku žodis, prijungtas prie Loty
jima nuo Ervino skint, pradėjo
No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaus
dabar kalbėjau, o kuris ir da
godžiai pildint kiszenus su vainu 'žodžio ir reiszkia: parodiniKetvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
t rv
koti, tai jis nutarė būti dakta bar turi ta paezia galybe ka ir
ma. Reiszkia, ežia yra parodo
Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
seniau. Turi ant vidurinio
ru.
ma visu Kataliku Bažnyczios
Beda; Tamsunus prigauna. 58 No.194—Trumpas
KataliSzvedijos teismas prikirpo
kaip akmenys; delto-gi numė
Misijų darbai ir nuveikimai.
puslapiu, 20c.
kiszkas Katekizmas, pagal iszSzvedui Ericssonui, kuris iszlu Eavensville, Indiana, Pu žiedo nusiduosi, tai žiedą, nuim to perpykęs, o ir norėjo visus
davinejo Sovietams radaro pa fus Kineliam, dvideszimts vie si nuo pirszto ir man atneszi o numest ka in kiszeni buvo su No.134—Dvi istorijos: Baisi guldima Kun. Piliauskio, su.
Vienas Anglu laikrasztininslaptis, dvylika metu kalėjimo. no meto amžiaus, g/avo raida tada didesnes laimes ant svieto dėjus, bet neturėdamas laiko Žudinsta, Urlika Razbaininka, nekurias Naudingais Padėji
kas iszkele minti, klausima kad
mais, 35c.
nuo troko draiverio Woodfine nereikalausime. Kada tik 1a paliko kiszeniuose nes skubino 43 puslapiu, 20c.
Izraelio Žydu naujas krasztas
KoVa priesz Stalina te'beei- Durkin, kuri jis sumusze ir no- žiedą turėsi rankoje, tnojaus paimiie žiedą Meilino. Del to
No.196—Stacijos arba Kal
“Saule” gražiausia ir .tinbutu priimtas po Anglijos glona. Vengrijoje, Spalio
kamiausia dovana nuo Lietu- varija Viesz. Jezuso Kristuso
diena buvo (b'dž.ianaion z 1 zs
15c.
sakioms perszkadoms prisigaut
atidarė kvi vio, Lietuviui.
anot jo, nauda Anglijai, nes tu Hiena buvo didžiausios demon- pasigailejo savo nieksziszko
No.138—Apie Irlanda; Ro No.197—Graudus Verksmai
rėtu tvirta atrama Arabu st racijos, i szk i Imi ngai “ laido darbo ir sugryžo atsipraszyti ir
Insidrasines atidarė idant bertas Velnias; Medėjus; Kaip arba Pasibudinimas prie Ap
krasztnose ir taip pat butu Iz jant” priesz septyneris metus
Stalino režimo, valdžios nužu- tuotas.
Girdėdamas apie tai Omaras ineit, bet turėjo vela, uždžaryt, Kuzma Skripkorius Likos Tur mislinimo Kanczios Viesz. Mu
raeliui sauga.
su Jezuso Kristuso. Knygute
dintus Komunistu vadus —
baisiai nusigando apmislyda- nes didele szviesa in akis at- tingu Ponu. 35c.
reikalinga ant Gavėnios. Par
Marinu Sekretorius, Thomas Ministeri Rajk ir dar tris. Jie
Iowa valstijos komisija del mas apie taje kelione neaimin- musze. Kada kelis kartus duris No.142—A p i e Paveikslas gal senoviszko būda, 15c.
sumažino bausme 'marinui sar- tada buvo apkaltinti esą iszda- taksu paprasze kad ju sztabo ga, delto-gi neturėjo mažiausio suvarste ir akis'apsiprato, in- Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo
noro in lenais nusiduot, norint sidrasino ineit ir inejas pare- Jerukausko, Osieczna. 40 pus No.198—.Gromata arba Mu
žentui McKeon, kuris buvo nu viko Tito szaliiunkai ir Komuka musu Iszganytojaus Jezuso
lapiu, 20c.
teistas už szesziu naujoku ma nisitnes valdžios pHeszininkai. savo vietos atsisakytu, /ves ju Ervinas mėgino nuolatos. Ma
Kristuso, peraszyta isz gromarinu nuskandinima.
Vietoj Dabar tas sprendimas panai virszininkas, Louis Cook buvo tydamas raganis jog su gerumu Sienos sales buvo krisztolines. No.144— Apie Ranka Aptos rastos grabe musu Iszgany
teismo skirtu devynių menesiu, kintas, ir ju Komunistine gar- suaresztuotas už neužsimokeji- nieko su Omaru neveike, o ežia Prisiartino Omaras, pakele veizdos, Nedaejusia Žudinsta,
antvožu su 'baime, paregėjo vei Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę tojaus Jeruzolima. 10c.
ma savo taksu per du metu.
jis sumažino iki trijų menesiu
neatstatytos, ju kūnai buvo iszmislino imtis kitokiu bildu del dą pajuodusi insidrasines ome va Zokoninka Bernadina. 61
No.200—Eustakijuszas. Is
ir atleido nuo pinigines pabau
privertimo. Pagriebė Omara už už rankos, nuėmė žiedą, užvėrė puslapiu, 20c.
kasti ir perkelti in garbes ka
torija isz Pirmutiniu Amžių
dos. Ar tas Marinu Sekretorius
pus. Demonstracijose dalyvavo
ant szilkinio kaspinėlio ir ant No.145—A p i e Velniszkas Krikszczionybes. 128 jius. 35c.
Thomas* dabar norėtu pasisznekerszidamas jam, jog lieps kaklo užsikabino. Tame akiapie, du szimtai tukstaneziu
Malūnas Kaip Studentas Lo No.201—Istorija apie Amži
keti su tomis motinomis, kuriu
dvasoms
nuvilkt
ant
kokios
žmonių. Užsieniecziai tai vertimierko kada tai padare: stojo jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste na Žydą. Jo kelione po svietą
vaikai žuvo už tai kad tas ma
tuszczios salos kur nuo bado si didelis griausmas ir trenks
buklinga Puodą, Dainele. 47 ir liudymas apie Jėzų Kristų.
rinu saržentas McKeon, pasinumirs. Teip baisus kersziji- mas teip jog Omaras labai nu- puslapiu, 15c.
ma priesz Komunizmą ir priesz
Pukius apraszymas. 20c.
inas, ir drasiause žmogų nugąs
Sovietu Rusija. Ir Sovietai tai
No.146—Apie Anka Nihilis No.202—Novena, Stebuklin
dintu, o ka dabar noretie nuo
atjauezia, supranta, nemyli,
TOLI AUS BUS —
Vokietijos parlementas sky
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. go Medaliko Dievo Motino*
Omaro baimingo jaunikaiezio
bet jaueziasi bejiegiais ka nors
Garbei, l^c.
rė vyriausybei per viena mili
62 puslapiu, ŽOc.
norėt. Dabartės Omaras pasakė
apie tai dabar padaryti. Nes
No.203—Knygute, Tretinin
jardą doleriu ginklams Ameri
jog jau nori kelaut isz ko raga Dabar ‘Saules’ prenumerata No.148—Apie Joną ir Alena, kių Seraphiszkas Officium. 15c
jiem yra gana bedu ir galvosū
koje pirkti. Tarp kitu ginklu
kiu namie.
nis labai džiaugėsi ir paantrino in Suvienytose Valstijose: Me Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
bus pirkta, du tukstaneziai tan
No.152—Apie Kajimas, Drū
tams $7.00; puse metu $4.00.
ku. Ar jus žinote kiek yra vie
tas Petras, Nuogalis. 62 pus Kaip Užsisakyti Knygas: 1
nas milijardas doleriu? Mes vė Kunigu Vienybes Metinis
lapiu, 20c.
ri užsilaikyt kaip bus po žeme
Seimas
invyko
’
Spalio
vienuoliau kada, stengsimos paaiszNo.155—Szakinis Nedoras INU Užsisakant knygas is*
ir kokia isz to paskui bus nau
KATALOGAS
arba pradžia
kinti, kai mes patys iszrokuosiŽydas, Du Draugai. 136 pusla szio Katalogo, veikia paminėti
da, kada ta ji žiedą jiedu turės,
KNYGŲ
SKAITYMO
piu, 35c.
tik numeri knygos. Pinigus
ir davė jam kokio tai gėrimo
mas prasidėjo pamaldomis,
No.150—Apie Duktė Akme- siuskite per Pacztino Moni-Orisz pleezkutes ant drąsos ir suTrys Istorijos
Auszros Vartų bažnyczioje, pu
...ir...
Visi pirmieji Katalogai dabar noriaus, Klara, Nuspręstasis, deri, Expręss ar Bankino Mosidrutinimo. Ervinas pavėdėjo
Apie Irlanda arba Nekaltybe se po devynių isz ryto. Posė
yra negeri. Szis Katalogas Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa ni-Orderi, o jeigu norite pini
RASZYMO
Suspausta; Robertas Velnias; džiai prasidėjo vienuolikta va
užima visu anų vieta, todėl slaptį. 61 puslapiu, 20c.
gais siusti, tai reikia Užregis
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip landa isz ryto New Yorker
li!.
užsisakykite knygas isx
64
pus.
Did.
5x7
col.
korius ,iko Turtingu Ponu.
No.151—Apie Vaitas Szvil- truoti laiszka su pinigais.
vieszlbutyje. Kunigu Vienybėje
Kada Omaras inejo in taje
szito Katalogo
Dabar Po 25c.
pikas, Pas Merga, Gražios frwC Nepamirszkite dadeti
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. yra apie keturi szimtai Kunigu.
urvą, rado tamsu karitoriu,
Nr. 1956
Saule Publishing Co.,
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo deszimtuka ekstra del prisiunSaule Publishing Co.
kuri norėjo kaip žaibas per
Mahanoy City, Pa., U.S.A
nukas Karalium, 62 pus., 20c. timo kasztu.
ISTORIJOS,
PASAKOS,
bėgi.
Taiine
pradėjo
jam
rody

Atsimink! Mielas Skaityto Kanauninkas J. Konczius,
No.153—-Apie Gailuti, Du Visi Moni-Orderiai ir Pini
APYSAKOS, IR T. T.
tis baisios bąidyklos, kurios
jai kad nuo tavęs priklauso Balfo pirmininkas isz Europos
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus gai, o ir visi laiszkai “visada
pro
ji
slinkinejo
su
cipimu
ap“Saules” ateitis; Ar ja skaity or.szt ’ Lankri ‘zio devinta
“ Saule”, kaip szviete, taip
turi būti siusti vien tik ant
lapiu, 20c.
No.
101
—
Kapitonas
Velnias,
silieipsnojusios
net
jam
kelia
r dar teheszvieezia tikriems
si, ja indomausies, ar laiku at diena, “Unito 1 Statos”
szio adreso:
Puikus
apraszymas,
didele
r.,btojinejo;
toliaus
vela
rodos
silyginsi, ar ja paremsi!
ta i
I ir La] kriezio vienuolikta
SAULE PUBLISHING CO.,
M-nvva HM puslapiu. 50c.
isz
vam.enezirszkio
nmszesi
OI 'M
tuviai
“
Saule
’
’
pi
įkalbos
Balfo koncerte,
j
Prakeikiu, meiliu J W Pirtie U. S. Bonus! Mahanoy City, Pa,, - U - Si 1
Lit.
rv.cszia Brooklyno Balfo sziin-I v o prenumėralais.
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p,

Pypkes Durnai
Kaltinimas

Piatinkit “Saule

liu kantoriaus ir net ant akiu
tiszko; irdamasis teip toli aus,
rodėsi jam, jog jau gyvu isz
ežia neiszeis. Czia vela vienoja
valandoje pasidarė tokia tam
suma, jog nieko priesz save ne-

“SAULE’ ’

Neužmokamas Žiedas

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS
;

... MALDA . . .

;

Viesz. Jėzaus ir

skuręs, bet ant veido buvo gra
Motinos Szvencz.
žus vaikas. Ervinas kaip tik
JAI' labai <|aug metu nuo to paregėjo, patiko jam, paszauke
laiko praėjo, nes da tavo pas save ir klausė apie jo tėvus, I
Sapnas Motinos Szvenbrangus skaitytojau, pro-tevai — Motina mano jau seniai
cziausios,
mieganezios
ir bocziai pasakojo apie navat- numirė, atsake vaikinas, tėvas
ant kalno Alyvų, žemei
na,s pasakėlės, tai ir apie szita, Į mano gyvas, labai biednas žmo
Batanijos,
bažnyczioj
viena sena, labai semi bobele gus, vadinasi llasanas; turi
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
pasakojo, o buvo teip: Kitados savo nameli ir užsiima sziauAdrianopolyjg gyveno vienas! czysta. Asz esmių vienu prie
Knygos Did. 3%x5% col.
raganius vardu Ervinas. Turė
TIKTAI, 25 Cts.
jo vardu Ervinas. Turėjo jisai I *****)<***4-*********** ♦****'
stebuklinga kvietkai pavydale
SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
rožes, su kurios galybe galėjo
pasz.au.kt dvasias ant tarnavi
mo.
tėvo ir mokinuosi to paties
Nesziojo ja apt auksinio len
amato.
t
ciūgėlio, prie kaires raudos priErvinas nusidavė pas jo tę
drutyta. Aplaike jis taja rože
va. Atejas prasze, idant leistu
kaipo dovana nuo savo mokiu-1
savo sunu ant kokio laiko už
tojaus, kuris numirė turėda
tania ir kalbėjo, jog nesenei
mas 150 metu, Egiptiszko rapribuvo in Carogroda ir norė
ganiau's ir su jos pagelba daug
tu turėt tania, kuris pavadžiolabai turtu ingyjo. O kad buvo i
tu po miestą; pasakė jog Oma
bailiai godus ir da mislino jog
rui gerai užmokės. Tėvas Oma
ka turi tai mažai, užsigeidė vi
ro isz to džiaugėsi labai ir pa
sus žemiszkus turtus aplaikyt.
Argi žmones jau pradeda
rode. netolima narna kuriame
Viena dienai isz nežinių užėjo
Užmirszti apie Dievą?
gali gaut tyka gyvenimą. Er
pas viena knyginiu, pas kuri,
Jau sziandien bažnyczios
vinas padekavojo už ta parotarp daugelio knygų apdulkė Ne taip pripildytos žnionimis dima davė auksini pinigą, ir
jusiu rado kokia tai laibai sena,
kaip seiliaus,
prižadėjo tėvui jog kas diena
o kad pardavikas knygų neži () vakarine malda namuose Omaras aplaikys po tiek, jeigo
nojo josios vertes, pardavė ra
visai isznyko.
bus geru tarnu ir visame klauganiui už. mažža preke. Ervinas
1) i e v o ba i m i n gu m a s, k u r i s
pažines verte tos knygos, labai
Seiliaus vieszpatavo tarp
Ilasanas labai džiaugėsi isz
žmonių,
ja pagodavo ir rado joje daug
to, nes jis per menesi nebuvo
slaptu daigiu aipie kuriuos da Persimainė ant linksmybes. sztant tiek uždirbt, kiek jo su
nebuvo žinojus, o ypacz dažino- Kitados žmones laukdavo
ims ketino gaut. Dave primini
'jo apie at i, jog randasi žiedas,
Szventadienio su
ma sumii, idant del savo pono
linksmumu,
su kurio galybe gali paimtie po
butu paklusnu ir turėtu prisisavo valdžia žemiszkas dvases. į
Kaipo diena pasilso ir
riszima. Dabar Ervinas liepe
Tas žiedas radosi ant pirszto
pasiszventimo Dievui
Omarui vest ji ant kvatieros,
raganiaus Merlino, numirusio
Ir padėkavot i už Jo visas
liepe duotie gerus pietus, o ka
geradejystes, da privalgę invales, liepe Er
priesz 3,000 metu, kurio kapas
Ir buvo užganadinti ir
randasi uoloje tarp kalnu At
vinas Omarui nuneszt likuczius
linksmi.
hos ant salos Afrikanskos Eletėvui teipos-gi padavė auksini
Bet sziandien ?
pinigą kaipo uždarbi szos die
fa.n t in e.
nos ir liepe jam ta. diena siaust
Sulaukė szventa dienio,
Ervinas, kaip apie tai daž.ipo parkus, girias su vaikais. Havanas laibai nusinojo, paspaude stebuklinga ro Užvažiuoja
Iszvaziuoja po parkus, girias su vaikais. Havanas labai nusi
že, o ant tu pėdu stojo priesz ji
Ir pyszkina automobiliais
džiaugė matydamas auksu ir
Arielus, vyresnysis oriniu dva
kaip pasiutia.
gardu valgi. Primine vehi su
siu, laukdamas jo prisakimu. Nekarta netekdami gyvaseziu lini, idant klausytu teip gero
— Ar tu žinai ka, tarė Er Arba buna sužeisti visokiose pono. Antra diena Hasanas nu
vinas, turi man būti pagelboje
nelaimėse.
siuntė savo sunu pas Ervina,
gavimo žiedo, kuris randasi Juk Dievas aiszkiai pasakė: kuris jam tuojaus pirko pui
ant pirszto raganiaus Merlino,
kius rubus ir liepe tuojaus pa‘‘Szventa dieni szvensi,
ant salos Elefantine.
samdyt pora arkliu, idant ga
Nes taja diena paskirsi
— Vieszpatie! Tai nėra ma
man. ’ ’
lėtu pajodini po miseta del apno galybėje, tasai kapas yra Bet ar daugelis padėkavoja žvelgimo. Kada Omaras parve
sergėtas per piktas dvases, ku
dė arklius, nusidavė in miestą
Dievui
rie yra daug galingesnais ne
o kada sugryžo vakare, vela
Už visas Jo'geradejystes
kaip mes, o priverstinai nega x Aplaikytas nuo Jo.
Omaras aplaike mokeste ir ve
lime to padaryt; prigavimu
la nunesze valgi likusi tėvui,
Kur tau!
kas kitas, tai gali padaryt.
kuris nieko netroszke, tiktai
Szventa dieni neturi
— Tai kaip pradėt ?
idant tas turtingas Armnecziatilsio,
— Jeigo prie pabaigos tojo
kas niekad isz Carogrodo neIr perleidimui kelia
skyriaus knygoje ka tu nesu
iszvažiuotu. Apmislijo sziauValandų del Jo garbes
pranti, skaitysi adgal, tada da- Trankosi po visas pakampes czius pamest savo amatai ir li
žinosi ka padaryt idant žiedą
kusi amži dykai pabaigt. Ervi
kaip padukia,
gaut. Pirmiause jieszkokie sau
nas raganis buvo priverstu per
Girtuokliauja, 1 i n k sm i n a s i
vaikina, nekalta, jaunikaiti, ku
tris sanvaites būtie Carogrode
rodhauzese.
ris turės viską daryt, kaip jam
laukdamas laiko pagal žvaigž
Muszasi ir klykauja kaip
pagal paliepima tosios knygos
džių begi.
laukiniai.
insakysi.
II.
Argi taip privalome szventi s.
Ervinas eme-gi taje knyga in
Kada toji lankomoji diena
szventa diena?
ranka, o kaip tik suprato kaip
prisiartino, kurioje raganis sa
Gal tai jau priesz pabaiga
. padaryt, tare in dvasia: Neszvo dideli darbu ketino pradėt.,
Svieto žanftnes taip daro!
liepe Omarui, idant isz vakaro
kie mane tuojaus in Carogroda
ten asz rasiu ko reikalauju.
pasamdytu du gerus'žirgus, nes
Darinkta
Porele
Vyresnysis dvasiu
davė
ryto anksti keliaus in užmiesti.
ženklą del trijų kiut dvasiu ku
Omaras iszpilde prisakyma sa
Petras
—
Ar
žinai
Antanai
vo pono, o kada praszvito jau
rios pagriebia Armenozika. akivakar
padariau
sugertuves
.žirgai priesz butą stovėjo ir
inierko nuneszse ir pastate szasu
patogia
mergina.
le miesto Craogrodo. Ervinas
ant raganio lauke. Raganis jojo
Antanas
—
Ar
turtinga?
atliuosaves dvasias, nusidavė
drauge su jaunu Omaru in už*
Petras
—
Asz
ant
turto
ne

in miestai kur slankiodamas po
ulyczias, jieszkojo sau draugo, paisau, turi ji protą už du.
Antanas — Tai labai ge “Talmudo Paslaptys”
kurio del gavimo žiedo reika
ŽYDU TIKYBOS
lavo. Ilgai va.iksztin.ejo, ant ga rai, tau tokios ir reikėjo.
:: PRISAKYMUS ::
lo rado ant ulyczios jaunikai
ti, kuris turėjo nietu suvirszum
Labai užimanti apysaka
szessziolikai metu
amžiaus,
Per paczta, 25 Centai
Dabar ‘Saules’ prenumerata
vienok da su vaikais ant uly- in Suvienytose Valstijose: Me
Saule Publishing Company,
czios siautė. Turėjo ant saves tams $7.00; puse metu $4.00.
Mahanoy City, Pa., JJ.S.A.
kailine jeke; o szeip buvo nu
Raganiszka Pasaka
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sergejas, jog neplaukas nuo Omaras negalėjo matyt ka jo
miešti, bet neužsilaikydamas jo:
suvis, keliavo toliaus. Laike —- Mano brangus Omarai, j galvos nenupuls. Kada Omaras ponas dare. Kas kartas ugnis
dvi valandos keliones, kalbėjo kožnas žmogus jieszko giluko, i kiek apsimalszino, liepe Arie- pradėjo didintis ir iszdavinejo
apie szi ir ta, o ant galo po de- o kada atranda laika tada gali ! liui idant paszauktu daugiau isz savos, žaiba. su griausmu.
szinei szalei paregėjo didele gi dastot daugybe turtu ir dasiekt Į dvasiu ir kad vienas isz ju nu- Szitai pasidarė didelis dunderia. Matydamas tai Omaras szloves. Del tavęs toji valanda 1 vestu žirgus in Carogroda ir mas, nuo kurio Omaras suvis
pertarinejo savo ponui, ar ne atsitiko, kurioje gali rast di i atiduotu tam, prie kurio prigu apkvaito, o kada atsikvotejo
būtu gerinus laikytis tiesaus dele laime; jeigo ta ka nuo ta li, del kitu dvasiu liepesi save buvo po visam. Tame paregėjo
kelio, ba girioje greitai gali vęs asz reikalauju, teisingai ! ir jo tarna nuneszt ant salos sienoje namo skyle. Ponas ku
paklyst, bet raganis tvirtino, iszpildisi ir baime nuo saves Elefantine Afrike. Omaras isz- ris stovėjo szale tarė:
jog kelia gerai žino, tai nerei nuginsi. Tegul buna kas nors, girdes tuos žodžius plaukai ant. — Mano 'brangus Omarai,
kia nieko bijot ir jog del to da nieko nesistebek. Tuojaus da- j galvos stojo isz baimes, bet vos dabar atėjo valanda, kurioje
ro idant girioje apsisaugo! nuo tirsi mano galybes ir pamatysi susi/.iurjeb jau radosi Afriko- ut turi iszipildyt mano norus ir
' je ant augsztos salos. Prie vie- save laimingu ant visados pa
karszczio ir valandėlė pasilsėt. k a asz galiu.
Tai pasakęs suspaudė penti Tame raganis paspaude ro ! uos staezios uolos buvo trepai daryt. Temikie-gi dabar ant to
nais žirgą ir kai)) žaibas jojo, že ir stojo priesz ji Artelius i samanom apaugia, ant kuriu ka tau pasakysiu. Sztai szita
jog Omaras stebėjosi idant ne klausdamas prisakymu. Oma i nuo amžio koja žmogaus nepa- I skyle, kuria regi priesz save,
pasilik! nuo savo pono, ka per ras, kuris da niekad nebuvo ] stojo. Kvepsnis visokiu auguo- į asz padariau savo galybe kubalas ir krūmus gine žirgą ne-į mates dvasios, baisiai nusigan I liu 'buvo nuo žiedu ir cziulbeji- Į rioje viskas randasi del musu
duodamas pasilsėt, kol in vieta. Į do, norint raganis buvo per- jmas visokiu paukszcziu toli at- laimes. Pirmiause imk su saI simusze. Leidosi trepais aug- j vi m szita rože.
nepribuvo, kur radosi uolinis Į
■ sztyn tarp puikiu medžiu, o j Ir raganis nukabinęs nuo
status kalnas, augsztas net ligi]
I kada užėjo ant virszaus uolos, rankos savo, pridrutino Oma
debesiu. Raganis nusėdo nuo!
■ rado puiku minia pavydale'baž rui prie rankos kai'p turėjo prie
žirgo ir Omarui liepe at pati j
nyczios ir puikiai auksu apda- savo prirakinta ir kalbėjo to
'padaryt, žirgus prie medžio!
Mahanoy
City,
Pa.,
U.S.A.
5
Saule
Publishing
Co., £ : ryta. Kada inejo in vidų, pa- liausi O kaip tau meilus gyvas
Su 283
Paveikslais
pririszo, o paskui skubinosi! I
Tiktai,
.
.
.
$1.00
]; ! regėjo visokias navatnas ma- tis, tai žiūrėk idant tau niekas
ant to kalno t repais kurie aug-l
>
160 Puslapiu
<!
. lavomis, kur sėdo' abudu deLpa- jos nenukalbintu, arba nepasztyn vede. Omaras taip nuilso,!
col. ilgio, 5% col. ploczio Į> pasilsejimo. Ant vidurio stove- mest um; kol ja turėsi prie sa
jog kada užėjo ant virszaus, Į
buvo teip nuvargęs, jog puolei Iszaiszkma sapna ir kas ! jo antgrabis, pavydale alto- ves, jokia tau galybe nekenks.
ateiteje stosis. Su priedu i riaus ir pasilseja valandėlė, pa
ir gulėjo, o raganis sėdo szale
Dabar turėsi incit in taje skyle
planatu ir visokiu burtu. ]> ėmė raganius knyga in ranka,
jo iszeme savo knyga skaityda
kur rasi ilga, tamsu karitori,
Knyga in minksztos po- ]!
mas akyvai, giliai užsimislino.
Pinigai
reikia siusti su:: ]•S o atskaitęs užkeik ima apėjo su bet eidamas neprivalai dairytis
pietos
vlrszeliuose.
Omaru aplinkui antgrabi tris tiktai eisi tiesiog, o jeigo kas
Po valandai kada Omaras atsi
užsakymu:
gavo, pradėjo dairytis ir nieko
įkartus, szitai pasirodė liepsna tavo va.rda isztars arba ir ma
daugiaus neregejo kaip tik ap
ant antgrabio, ant kurio raga- no baisa szgirsi, arba baisa ta
i uis užpylė kokiu tai dulkeliu vo draugo, tai neklausyk to
linkui giria ir eile kalnu. Oma
ras nusiminė, pradėjo drėbėt ir
isz skurinio krepsziuko, isz ko visko ir nežiurekie in užpakali.
isz szalies temijo ant raganiaus
pasidaro dūmai kaip debesys ir Kada tas karitoris pasibaigs,
tada per tris didelius pakajus
kuris tuosius žodžius prakalbė
pripildė pilna narna teip, jog
pereisi kuriuose randasi pilna
f

.
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SVARBUS
PRANESZIMAS!

■..v

Apie ‘Saules’
Prenumerata

your invitations and
announcements must
be flawlessly
correct I
'

owar

ino

I NATURALLY, they're Important to you! That’s why we want you
to see these invitations for yourself. And please don't let that
costly look mislead you ... the magic is in the making of these
invitations! Feel that fine., sharp raised lettering. It's done by a
very special process! Feel the creamy quality of.the papers!
Check the perfect form of these invitations with people who
really know! Come in! We will be happy
to show you the "Flower Wedding Line."

^ehaV®
hvng encIoBure
match1
,
espouse cards,

’ inlormaH-

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Phone 744-J

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi
palaikyti sena preke, kaina
i tol, kol galėjo, bet, matydami,
i kad kiekviena menesi sunkiau
ir sunkiau užlaikyti spaustuve
ir iszleisti “Saule,” leidėjai
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!
Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:
Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.
Kanadoje: Metams $8.00;
puse metu $4.50.
Pietų Amerika, Vokietijoj ir
Skotlandije: Metams $10.00;
pusei metu $5.50.
Atskiras “Saules” numeris
10 centai.
Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums
teipgi pabrango! Pabrango vi
sas materijolas, kuris yra rei
kalingas laikraszczio leidimui!
“Taipgi sziandien viskas paki
lo, pabrango, pragyvenimas,
visokios taksos ir valdiszki mokeseziai!” Tikimies kad musu
Guodotini Skaitytojai supras,
kodėl mes esame priversti tai
daryti!
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,

"
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Žmogus Priesz Gaisra
Du ambulansai ir keturi po
licijos automobiliai greitai pri
buvo prie tos vietos ir visus su
—■ Charles J. Green (Kazi
TEANECK, NEW JERSEY žeistuosius nuvež ien Szv. Var
mieras Zelionis), nuo 48 South —Rockland Transit Lines au do ligonine, in Teaneck miestą.
Tas didelis vieszkelis ir tas
B ulyczios, numirė pareita Su- tobusas susikūlė su tilto ramsz
batos ryta in Hamburg ligon- ežiu, ant vieszkelio tarp Weks- tiltas buvo kitiems autmoobibute. Velionis nesveikavo per ter ir Lafayette uly., netoli nuo liams uždarytas per kelias va
penkis metus. Gimė Mount George Washington tilto. Isz landas, kol buvo galima ta au
Carmel, Pa. Per daugelis metu dvideszimts penkių keleiviu, ! tobusą nuo to tilta nutraukti.
dirbo angliakasykloše, o pas dvideszimts buvo sužeista.
kutini karta dirbo Mahanoy
Autobusas važiavo isz Man
City kasyklose. Prigulėjo prie hattan in Spring Valley, N .Y. NAUJI AUTOMOBI
Lietuviszkos parapijos ir Eag Jis nulėkė nuo vieszkelio ir su
LIAI STORI, ILGI IR
les draugijos. Paliko saivo pa- dužo in tilto ramsti.
Nelaime
czia, Ona (Kasparinte); duktė, atsitiko priesz septinta valan
GRAMOZDISZKI
Leona Milauskiene, isz. Shena da isz ryto. Apie penkios de- I
------- r
ndoah Heights ir tris anūkus, sz.’mts pėdu to tilto rieles, ram-' DETROIT, MICH. — Jau
taipgi trys seserys: Urszule seziu jis iszverte, iszdraske nauji, ateinaneziu metu auto
Abraczinskiene ir Anele San- pirm negu sustojo.
mobiliai ima viens po kito padauskiene, Brockton ir Mame
Policijantai sako kad jie spė sirodinti. Iszrodo kad visi jie
Vitkauskiene, Shenandoah. Du ja kad to autobusio draiverys, bus storesnį, platesni, ilgesni ir
brolius: Viktorą, New York ir penkios deszimts trijų metu daug gramozdiszkesni.
Karola mieste. Laidojo Utar- amžiaus Herbert Mindemann,
Jie tokie dideli ir gramozninko ryta, su apiegomis in Szv. isz Westwood, New Jersey, ne- diszki dabar kad inžinieriai tu
Juozapo bažnyczioje, devinta i begalėjo suvaidinti savo auto rėjo iszrasti kaip inžinas gali
Czia, in ta Federal Civil
szo bombos pradėtu musu
valanda ir palaidotas in para busio per toki greita važiavi- , vairytojui pasukti ratus, nes
Defense Administracijos mo miestuose. Czia, vyras tinka
pijos kapinėse.
kykla, savanoriai yra moki mai apsirengęs, eina gesinti
— Seredoj pripuola Szv.
sprogstanezios bombos pra
nami kaip užgesinti gaisrus,
Margariteos Marijos ir Szv.
dėta gaisra.
kuriuos sprogstanezios prie-

Žinios Vietines

AUTOBUSIO NELAI
ME; 20 SUŽEISTA

Tlarantino, o Tautiszka Var
dine: Gyte. Ir ta diena 19.33 m.,
mokslinczius Albert Einstein,
kurio mokslas iszrado mums ta
atomine bomba atvažiavo in
Amerika isz Vokietijos, isz kur
jis buvo isztremtas. Jis apsigy
veno mieste Princeton, N. J.
Pasimirė Balandžio 18, 1955 m.
Jis buvo 76 metu amžiaus; 1939
m., taikos sutartis tarp Turki
ja ir Rusijos panaikinta; 1941
m., Amerikos kariszkas laivas
“Kearney” susprogintas neto
li nuo Icelando, vienuolika ju
rininku žuvo; 1950 m., eroplano nelaime Londone, 28 žmones
žuvo; 1945 m., Ma.inieriu 'bosas
John L. Lewises insaike mainieriams gryžti in savo darbus ir
taip pasibaigė straikos.
— Ketverge pripuola Szv.
Luko Evangelisto, o Tautiszka
Vardine: Milita. Ir ta diena:
Alaskos Diena, Alaskoje; 1949
m,. Rusijos Užsienio Ministeris
Andrei Y. Viszinsky, pasakė
Amerikos
1 a i kraszt i n i n kams
kad Rusija jau turi atomine
Bomba; 1867 m., Generolas
Ronseau užėmė Alaska, Ameri
kos vardu.
— Petnyczioj pripuola Szv.
Petro Alkantaro, o Tautiszka
Vardine: Rustulio. Menulio at
maina: Pilnatis. Taipgi ta die
na: 1945 m., Ali jautai suėmė 24
Nacius; 1781 m., Anglijos Ge
nerolas Charles Lord Cornwal
lis su savo armija pasidavė del
Amerikos Generolui Jurgis
Vaszintonui in Yorktown, Vir
ginia. Amerikos revoliucija del
laisves ir Nepriklausomybes
yra baigta.

Shenandoah, Pa.—
Senas miesto gyventojas ir
‘ ‘ Saules ’ ’ skaitytojas, ponas
Matas Skro'bulis, gydosi in
Ashland
ligonbute.
Ponas
Skrobulis daugelis metu atgal
likos sužeistas in nugara, nuo
ko nesveikoja.

— Gal jusu draugai yra
nusiminė ir neramus laike
szios bedarbes, tai pasakykite
jiems kad užsiraszytu sau
“Saule”, o bus jie jums už tai
dėkingi, nes “Saule” priduos
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

SKAITYKIT
“SAULE
PLATINKIT!

jau persunku tokius gramozdus pasukti ar apsukti.
Ne tik to, bet dabar žmonių
garadžiai per siauri ir per
trumpi. Dar svarbiau, jau ir

Michigan Farm Suris
Fountain, Michigan

Jono ir Angelines Andruliu
dabar nėra vietos ant ulycziu ir .ju . szeimynos .“Michigan
ir vieszkeliu. O szitie nauji ! Farm Suris”. Jus esate namuoautomobiliai dar daugiau vie ' se ar kur keliaujate, visuomet
tos užims. Musu keliai ir viesz 1 r e i k a laukite “ M i c h i gan Fa r m
keliai per siauri tokiems auto ■ Sūrio.” Szis suris jau per ilgus
i metus gaminamas Jono ir An
mobiliams.
Jie dideli, sunkus daug jie- gelines Andriuliu ir ju szeimy
gos turi ir dar daugiau pinigu nos, Fountain, Mich. Szis suris
lyra gaminamas pagal receptą
reikalauja.
Brangesni automobiliai da Į atsivežta isz Lietuvos, ir bus
bar dvideszimts pėdu ilgumo gaminimas tik Andriuliu ir ju
ar daugiau.: Vienas isz pigiau ■ sziemynos. Tas jums užtikrina,
siu nauju automobiliu yra dau 'gera kokybe ir jusu mėgiama
giau kaip devyniolikos pėdu il (skoni. Szis suris taip yra meI giamas Lietuviu, kad jo dide

gumo.
Ar tai dyvai kad daug žmo lius kiekius siunezia in visas
nių dabar perkasi svetimu dalis Amerika ir Kanada. Jeikrasztu mažus automobilius? i gu panorėsite “Michigan Farm
j Suris, tai raszykite ant

Svarbus Praneszimas

A straight pitch for you
-from Johnny Ftodres-

IL

’s the power behind the thrown. He’s the
ball-tosser of the year.
He’s 23-year-old Johnny Podres, miner’s son,
whose strong left arm whipped the Yankees in
the deciding game of the 1955 World Series.
After all the Series’ shouting was over and
Brooklyn had settled down to somewhat near
normal, a reporter asked Podres what his plans’
were. Said Johnny:
“1 don’t plan to do much except maybe go
out and buy some more Savings Bonds with
my share of the World Semes loot.”
And those were some of the biggest and best
plans that Johnny could have made. It’s essential
for all of us — big sports stars or fans — to be
concerned with future financial security. And
the best way to insure having it, is to invest
your money in U. S. Savings Bonds.
Here’s why. Your principal invested in Bonds
is safe — not subject to market fluctuations.
Your returns are sure — Bonds pay an average
of 3% per year, when held to maturity. Your
Bonds are liquid savings — you can cash them
after 2 months, should any emergency arise.
Having money at the right time can change
the course of your life — or that of your family.
And the best way to insure having this money
is to invest regularly in U. S. Savings Bonds —
either on the Payroll Savings Plan where you
work or at your bank.
So take a tip from World Series Star Johnny
Podres, go out and buy some more U. S. Sav
ings Bonds.
For the big things in your life — be ready
with U. S. Savings Bonds

The U. S. Government does not pay for this advertising. The
Treasury Department thanks, for their patriotic donation, the
Advertising Council and

Pirkie U. S. Bonus!

Pirkie U. S. Bonus!

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

laika, kol skaitytojai užsimoka
už savo prenumerata. Mes jums
’kiusdavome “Saule” kad ir per
kelis menesius, ir laukdavome
kol jus. užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes
negalime laukti!”
Už tai, mes visu savo geru
skaitytoju labai gražiai praszotne priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad
mes galėtume jums “Saule”
vis siuntinėti.

59 KAREIVIAI
Viskas
taip paszieliszkai j
brangsta, tavoras, popiera, ma
DINGO
szinos, ir darbininku algos, kad
dauguma laikraszcziu dar la
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
biau brangsta. Redaktoriai, at
sipraszydami aiszkina kad jie
jokiu budu negali galas su galu szeszios deszimts asztuoniu ki
tu.
suvesti.
Vėliau Lakunu Sztabas pra“Saules” redakcija nenori
nesze kad keleiviu tarpe buvo
dar labiau savo skaitytojams
du karininkai ir keturios depabranginti “Saule” ir nepa
sz mts eiliniu kareiviu isz La
Daug laikraszcziu yra instei !
gr taip vadinama “Popieros kunu armijos.
Fonda,” in kuri renka aukas Visi jie gryžo isz Anglijos
isz savo skaitytoju, kad butu kur jie buvo savo pareigas, sa
galima laikraszcziams popie vo tarnyste atlikę. Ju motinos,
ros nupirkti. Mes tokio fondo moterys ir vaikai ju lauke ir
neturime, bet nuoszirdžiai n paskui tik staiga iszgirdo tas
vieszai padėkotume tokiems baisias žinias kad visi jie su sa
geriems musu laikraszczio re vo eroplanu dingo.
mejams, kurie ir mums padėtu
nusipirkti popieros “Saulei.” TROKO DRAIVERYS
Bet, kas mums ir jums svar
SUDEGE
blausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
TEMPLETON, MASS.—
le” leisti, ir kad jus galėtumėte
Trokas pilnas gazolino susimuja vis skaityti!
brangins, jeigu kaip nors bus sze su Boston &1 Albany freitkariu ant kryžkelio in Temple
galima iszsisukti!’
Bet, už tai “Saules” redak ton. Troko draiverys sudege
cija labai gražiai praszo visu savo troke. Szeszi isz deszimts
“Saules” skaitytoju in laika; to freitkario karu buvo apde
užsimokėti už savo prenumera ginti, bet nei vienas isz. to frėit
ta, kad redakcijai butu mažiau kario darbininku nebuvo su
’
kasztu, sekti tuos, kurie pave žeistas.
luoja ant laiko užsimokėti;
Kai tas freitkaris sumusze
Pirmiau “Saules” redakci ta gazolino troka, visas .tas ga
ja galėdavo laukti per koki tai zolinas pasiliejo ir užsidegė.
Parodo Ka Sprogstanti Bomba Gali Padaryti

adre-

so:
Michigan Farm Cheese
Dairy, Inc.
John Andrulis* Pres.,
Fountain, Mich.
Visos geresnes maisto krau
tuves su pasididžiavimu aprū
pina jus su sziuo “Tikru Lietuviszku Surin.”

Mes mėgstame teisingysta it
geidžiame, kad ir visi teisin
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokės
ties, nes ilgai negalime laukti
Juk del visu yra tas žinoma, VIENAS SKAITO,...
kad darbas pabrango, popiera prie valgio, kitas po savo dar
ir kiti intaisymai, nes uždyka; bui, o kiti prie darbo. Geras
laikrasztis pranesza žmogui
laikraszczio negalime siuntine
kas sziandien ant svieto atsi
ti. Musu agentai yra guodoti
skaitytojai ir nuoszirdžiai de tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu,
kavoj ame visiems už platinima
lavina žmogaus protą visame.
“Saules,” lai visus Dievas už
Sziandien, laike visokiu svie
laiko koilgiausia ir visame lai
tiniu sumiszimu ir kariu, kada
mina. Platinkite mylimi broliai
tiniu sumiszimu ir kariu,
ir sesutes jusu laikraszti, o mes
kada žinios ateina isz Eu
už tai busime jumis szirdingab
ropos, laikrasztis yra žmogaus
dėkingi. — “Saules” Redyste
geriausiu prietelium. Negana
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženkIstorija Apie . . .
lyvu ypatų, miestu, naujo isz“AMŽINA ŽYDĄ” radimo
ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats
Jo kelione po svietą ir liūdima* savo akimis negalėjo matyt.
apie Jezu Kristų.
Tokiu laikraszcziu yra
Per paczta, 25 Centai.
“Saule,” kuri nesigaili kaszto
SAULE - Mahanoy City, Pa ant paveikslu, kad savo skaitytojus supažindint su visokioms
Skaitykit “Saule” savo akimi kas dedasi ant visu
svieto.

— Sieniniai Kalendoriai, su
Lietuviszkais ar Angliszkais
menesiais, su szventomis ir
pasninkais. Po
arba 3 už
$1.35. Adresas:
Saule Publishing^bo., Maha
noy City, Pa.

Ka raszo Ponas Pranas Ži
linskas isz Kearny, N. J., Ger
biama “Saules” Administraci
ja: Su szitom praneszimu už
simoku už prenumerata “Sau
ks” laikraszti, už 1957 m., 7
dolerius. Su gerais velinimais.
Su pagarba, Pranas Žilinskas.

‘Saules’ prenumerata
in Suvienytose Valsti
jose: Metams $7.00; pu
se metu $4.00.

Czia, in Federal Civil De
fense Admnistracijos mo
kykla, in Olney, Maryland,
parodoma ka sprogstanti
bomba gali padaryti auto
mobiliams.
Valdžios darbininkai ir

darbininkes dalyvavo in pa
roda be parodinima kas ga
lėtu miestui atsitikti per to
kiu bembo susprogdinimą?
Visi darbininkai buvo isz
Vaszingtono.
x

ANTHRACITE USED BY PP&L latest in automatic coal-bruning -sys
tems at its new million-dollar Harris
FOR HEATING AS WELL AS IN
burg Service Center, now under con
PRODUCING ELECTRICITY
struction.
The use of huge quantities of an
In addition to using anthracite.’for
thracite coal by Pennsylvania Power heating certain Company-owned fa
& Light Company has PP&L its re cilities, PP&L also burns more than
putation as the world’s largest user 100,000 tons of anthracite annually
of anthracite... more than 2% mill at its Walnut Steam Heat Plant in
ion tons yearly.
Harrisburg, one of two PP&L plants
Naturally, th veast majority of there. The other generates electrici
this is used to produce steam for ty for utility customers. At the Wal
spinning the power plant turbines nut plant, steam produced commer
that generate electricity.
But it is cially is used to supply heat to the
not gneerally known that the local State Capitol buildings, as well as' in
utility also more than 5,000 tons of dustrial concerns, hotels, hospitals,
at various major service depote and homes, apartment buildings, stores
antracite yearly for heating purposes and office buildings in Harrisburg.
at various major service depots and
PP&L expects to continue use of
office facilities, where anthracite anthracite for heating purposes at its
continues to prove economical. In larger service centers and other
line with this, PP&L is installing the 1 buildings.
'

