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darba gali varinėti kitus, Ir to-' miestuose. Juo buvo nustatytos
kiu atsitikimu butą ne vieno. szies raokeseziu normos už 1
1956,IX,9 in Vilkijos rajono gyvuli per metus (nuo Liepos 1
Nors ir atstaezius isz LTSR Kolchozus buvo pasiusta 250 d., iki Birželio 30 d.): už karve
Ministeriu Tarybos pirmininku Kauno Politechnikos studentu, 5G0; kiaule, senesne kaip 2 me
M. Gedvilą, kaip pagal oficia kurie talkinti turėjo visa san- nesiu, 150; darbini arkli 1,500
WASHINGTON. D. C. — lius duomenis nesugebejusi: in- vaite. Isz Klaipėdos talkos bu ir kitus darbinius gyvulius 750
Amerikiecziu szeimynos buvo ve.kti atsilikimo žemes ūkyje, vo pasiustos in apylinkes Kol ir privalomųjų pristatymu
priverstos pasislėpti, pasikavo- vis dėlto sutvarkytasis gauti chozus. (ELTA).
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Bolvietu kariszkos tankos pradėjo
buvo paskelbusi “TSRS Mi les 20 kg mėsos (gyvo svorio)
szevikams
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szaudinti in langus ir duris.
nisteriu Tarybos nutarimo vei ir nuo vienos avies arba ožkos
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,IX,7,
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BolszevikiSovietai teisinasi kad jie
kimą, kokios turi būti paskir 5 kg mėsos (gyvo svorio). Nuo
szaude in tuos namus nes ten niuose laikraszcziuose paskelb tos prievoles ir mokeseziai už kiekvieno gyvulio, turimo ūky
ant tu namu stogo buvo sukilė tas Lietuvos kp. ck. sekreto gyvulius, privaeziai laikomus je daugiau kaip viena karve,
liai kurie szaude in Sovietus. riaus A. Snieczkaus straipsnis,
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Kiti gandai eina kad sukiledydžio.
me Lietuvoje buvo labai žiauri,
misijos pirmininkas; Prezi
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(Tasa Ant 4 Puslapio)
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chozininku laikomiems gyvu
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iki
Rugsėjo
visko prisipažino.
5 dienai nuimta vos 6,4% nuro---------------- dimo. Rimta nerimą Snieczkui
kelia ir tai, kad Kolchozai ir
VIENNA, VENGRIJA. — MTS užtese javu kūlimą. Iki
HARRISBURG, PA. —
Szposininkas Jimmy DuVengrijos sukilėliams stoja in Rugsėjo 5 d., tebuvo iszkulta
Pennsylvaninos taryba dabar
PHILADELPHIA, PA. —
pagelba armijos kariszkos tan- tik % nuplautu javu. Nekas ir rante, szeszios deszimts trijų
tariasi investi byla, kad visi
metu amžiaus, ir Margie Lit Kai pustreczio szimto “pabė
§11 žiemkenčių sėja. Daugely
kos
ir
pestiniai
kareiviai,
Ry

tle, trisdeszimts penkių me gusiu” tėvu buvo vien tik Phikurie turi ar vairuoja automo
je rajonu, Snieczkaus pareisztinėje Vengrijoje.
tu amžiaus yra paskelbė kad ladeiphijoje suaresztuota, už
PHILADELPHIA, PA.. —
bilius apsidraustu, iszsiimtu
Sukilėliai buvo užėmė viena kimu, vįsiszkai blogai vyksta jie rengiasi apsiženyti in tai kad jie nenori užlaikinti sa
Tarnaite, pasamdinta vieno
MIDLAND, TEXAS. — La-' “insurance.”
radijo stoti ir pareikalavo kad sandaro paruoszimas. Padėtis Phoenix, Arizona. Jiedu sa vo szeimynas, tai paaiszkejo
Philadelphijos Orkiestro nario
Maž-daug
Gubernatorius
G.
kunu Sztabo “Jet” greitas ero-■
visi Sovietai iszsikraustytu isz esanti tiesiog nepakeneziama ko kad jie ketina apsiženyti dar kitas suktas biznis.
szeimynos buvo suaresztuota
M.
Leader
yra
szitas
pastabas,
ruosziant paszarus. Visa eile
planas, perpjovė per puse maju kraszto.
kada nors ateinaneziais me
už vagystes.
Niekszas tėvas, kuris aplei
pareikalavimus
pastatęs:
žža privatini eroplana virsz
Premieras Imre Nagy tuo-* rajonu iki Rugsėjo 1 d., pasza- tais.
džia savo žmona ir vaikus ir
Intarta tarnaite, 32 metu am M:dland miesto. Septyni žmo 1— Kiekvienas automobiliaus jaus atsake kad neužilgo jis ru sandoravlmo būda invykde
Szposininko Durante busi pabėga in kuria kita valstija
žiaus Ponia Louise Edwards, nes žuvo, vienas namas sudege draiverys, variuodamas Penn- sutvers “žmonių frontą” kuris vos 5-6 nuoszimtis. Yra dar nepolicijantmas prisipažino kad keturi kiti buvo apdeginti ir sylvanijos kelius ir vieszkelius visus klausimus iszrisz.
nuszienautu pievų, o linu ro moji nuotaka pareina isz sudaro gana bėdos tai szeimy^
nai ir kasztu valstijai.
ji pradėjo vagti pinigus nuo vienas automobilius buvo su- turės apsidrausti ar padėti
Eina gandai kad apie trys vimas vyksta visiszkai nepa Plainfield, New Jersey. Du
Bet tankiai czia dar ir kitas
pirmos dienos kai ji pradėjo daužintas.
tinkama kaucija, $10,000 del tukstancziai jau yra žuvę szi- tenkinamai. Apskritai, viską rante pirmoji žmona pasimi
(Tasa Ant 4 Puslapio)
tenai dirbti, trys sanvaites at Visi žuvusieji buvo tuose sužeidimo ar mirties vieno tame sukilime.
susumavus, grūdiniu kulturu rė 1943 metais.
gal.
dviejuose eroplanuose; du la žmogaus vienoje nelaimėje;
Vėliau Premieras Nagy sten suėmime labai atsiliko 14 rajoSej’mour Rossenfeld, kuris kūnai in ta kariszka “Jet” $20,000 del dvieju ar daugiau giesi kalbėti in susirinkusias| nu>> kulime: 17 rajonu, szieno
gyvena ant 76 Avenue, sako eroplana, ir penki žmones in ta žmonių sužeidimo ar mirties minias, bet niekas jo neklause, suėmime ir sandoravime 12, isz
kad ta tarnaite nuo jo buvo pa maža privatini eroplana. Visi bet kurioje nelaimėje ir $5,000 niekas jo nepaisė. Pasigirdo viso 43 rajonai (isz 83). Kai
sivogus tris szimtus keturios penki buvo vienos szeimyneles del iszkados padarytos automo szukiai “Tegu Rusai eina na kuriu rajonu Snieczkus kon
deszimts penkis dolerius.
statavo dviguba atsilikimą ir
nariai. Mažas eroplanas buvo biliaus nelaimėje.
mo!” “ Szalin su Rusais! ’ ’
Rosenfeld yra muzikantu iž Cessna 170.
2— Draiveriai isz kitu valsti Kiti gandai eina kad net ir szieno suėmime, ir kūlime ir 1.1.
In žemes ūkio frontą, Rugsė
dininkas, ir, jis sako kad jis
Dalys, liekanos tu eroplano jų butu priversti panasziai ap kelios Sovietu tankos dabar
paprastai parėjės isz muzikan nukrito kaip lietus ant namu sidrausti panasziai apsidrausti iszkele Vengrijos vieliavas ir jo 2 d., buvo pasiusti mokslei
viai, komjaunuoliai, invairiu
tu susirinkimo padėdavo visus stogu per tris blokus, miesto ar tokia kauezija pasirūpinti, padeda sukilėliams.
surinktus pinigus in dezute viduryje.
pirm negu jiems butu pavėlin Iki sziol pirmose eilese priesz instaigu tarnautojai ir darbi
stalczluje.
Vienos moterlszkes lavonas ta ant musu keliu ir vieszkeliu sukilėlius eina Sovietu karei ninkai isz miestu ir inmoniu.
viai ir policijantai ir ju tankos; Vienok isz tos talkos BolszeviSpalio ketvirta diena, kai inlauže vienu namu stogą. Ma važiuoti.
Ponia Edwards pradėjo pas ža mergaituke nukrito in kviet3— Draiverio laisniai dabar Vengrijos kariuomene yra lai kineje spaudoje ir per Vilniaus
juos dirbti, jis isz to stalczio ku darža. Didžiausia dalis to kasztuoja viena doleri, reiketu koma užpakalyje. Czia matyti radija atgarsiu tėra labai ne
pasigedo devynios deszimts do Jet eroplano nukrito ant vieno tuos laisnius keletą kartu dau kad valdžia nepasitiki ant sa daug matyti, talka vyko toli
leriu. Spalio vienuolikta diena automobiliaus ir ji uždege ir giau pabranginti kad butu su vo armijos ir bijosi kad visa gražu ne taip, kaip buvo Boljis vėl pasigedo dar devynios instume in R. H. Saunders na darytas “Fondas” padengti jos armija nestotu už sukilė szeviku sudaryta. Joje nedaly
vauta su tokiu norimu, kaip gi
deszimts doleriu; Spalio asz- mus, kurie sudege.
kasztus ir iszkada kuri padaro lius.
Nors tiedu eroplanai, ar bent tie kurie susimusza su kitu au Vėliausios žinios sako kad riamasi per Vilniaus radija.
tuoniolikta toje dezuteje, tame
stalcziuje pritruko asztuonios kas isz ju likos, nukrito in tomobiliu ar ka suvažineja ir asztuonios Sovietu kariszkos Tuo metu, kai 1,500 Sziauliu
deszimts penki doleriai. Tada miesto viduri, niekas ant žemes paskui pabėga, ar kurie su pa tankos buvo sukilėliu paimtos. jaunuoliu turėjo vežti kolū
Sovietai greitai daugiau sa kiam javus, kūle, padėjo ga
nebuvo sužeistas. Ponas Saun sivogtu automobiliu apdaros
jis jau passiszauke policija.
vo kariuomenes parsitraukė isz minti sandarose, pvz. isz “ElPetektyvai Thomas Rebler ders, su savo szeimyna tuo lai ar kaucijos.
nio” avalynes kombinato, ku
ir Edward Rock nusirasze visu ku nebuvo namie.
4— Instatymas turėtu būti Rumunijos in Budapeszta.
Szeszios deszimts trijų
žirkles ir senas popieras. Jis
tokis kad valstija galėtu paim Kitos žinios sako kad dabar riame dirba apie 200 komjau
bumaszku numerius ir jas atgal
metu amžiaus Franz Boehm,
sako kad jis susimislino ka
ti tokio draiverio automobiliu darbininkai in Miskolc miestą nuoliu, in talka teatvyko tik 14
indejo in ta stalcziu. Ta vakara
isz Weisbaden, Vokietijoje,
panaszaus padaryti keli me
Dabar ‘Saules’ prenumerata kuris nėra tinkamai apsidrau yra sustraikave. Szitame mies
kai tarnaite Edwards ėjo sau
darbininku, o tu paežiu tarpe czia parodo savo ranku dar tai atgal ir ta Cologne kate
in Suvienytose Valstijose: Me dęs ar neturi tokios kaucijos. te randasi kraszto didžiausi
namo isz Rosenfeld namu, itebebuvo vos du komjaunuoliai. ba. Jis pasistatė sau garsin dra buvo didžiausia ir gra
tams $7.00; puse metu $4.00.
Valstija turėtu būti ingaliota plieno fabrikai.
du detektyvai ja sustabdė ir
žiausia.
Daug namu yra sugriauta, Greicziausiai ir tie patys gal ga Coloogne katedra isz potoki automobiliu atimti isz tonusivedė atgal in Rosenfeld na
vojo: kam jiems dirbti, jei in pieru, pavartuodamas tik
sudeginta.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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“SAULE”
tėvas jam buvo prižadėjęs nau
ja automobiliu, kiek pinigu ir
naujus namus jeigu jis su j
apsiženytu.

MAHANOY CITY, PA.

gas kriminaliszkas apraszy No.158—A p i e Kapitoną*
ant iiiu.su pirm u t i- mas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabėgė
trauksime da po
No.103—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
išz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
czio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
Gali forui joje, 36 metu am
Apie
‘
Saules
’
In Durham, North Carolina,
ažlieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
žiaus Leonard C. Arnold, isz autobusio draiverys Earl Wil
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszdideliu puslapiu, 35c.
San Diego, prisipažino kad jis liford, kuris antdbusi vairuoja
Užvydejimas
No.Ill—Sziupinis (3 dalis) ! pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
nusikando daugiau negu jis ga tarp Durham ir Dunn, North
nn- talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
Brangus Skaitytojai!
li sukramtyti ar nuryti. Jis Ve Carolina, (apie penkios de- Gal žmogaus szirdyje
VIa isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi
Leidėjai “Saules stengiesi puolė? nuo kėdės
teranu Administracijai in Los šzimts szeszios mylios miestai Nesiranda hiauresnio kirmino
palaikyti sena preke, kaina■ Norėdama Zulima dasekt, ar ba ka negalėjo . savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kū
Angeles parasze laiszka, saky nuo viens kito) prisipažino kad Kaip kirminas užvydejimo,
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
tol, kol galėjo, bet, matydami,
damas kad jis negali atmokėti jis turėjo po žmona abejose Kuris padaro isz vyro ar
Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Ubsis; Budyne.
kad kiekviena menesi sunkiau
du szimtu trisdeszimts keturis tuose miestuose ir abi užlaikė
moteres,
ir sunkiau-užlaikyti spaustuve bet matydama jog kaip numi- Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
dolerius, kuriuos ta Veteranu isz savo algos.
Bejauslinga žveri, žadinto jum
ir visos bobos; Teipgi juokai,
No.166—Apie Sūnūs Malir iszleisti “Saule,’’ leidėjai
M
Administracija 'buvo jam pa
ir nekaltai sprendžentis,
«•
rodos,
trumpi
pasakaitymai
ir
kiaus; Iszklausyta Malda
yra priversti pakelti prenume Omarui per Įauga, kuris jau po
skolinus del palszyvinius, sztoAnt
savo
artymo
gyvasties.
Nors iki sziol iszrodo kad
Vargszb; Geras Medėjus. 20o.
t. t., 52 puslapiu, 20c.
rata Dabar!!!
z
rinius dantis. Jis ne pinigus, Eisenhoweris laiko pirmenybe Vyras ar motere kurie yra
No.112—Trys apysakos apie
Dabar “Saules“ Prenumera
No.172—Apie Duktė Mariu;
Ibet tuos savo naujus dantis Ve ateinaneziuose rinkimuose, bet
užvyduoliais,
pinigai
galva-žudžiai
;
Ražantas bus szitoks:
Sr.uolis Isz Lietuvos. 68 pusla
teranu administracijai sugraži beveik visur Demokratai sako Turi-isz tos ligos
czius
iszgelbsti
nuo
smert;
Szv.
Suvienytose Valstijose: Me
piu, 20c.
no.
ir giriasi kad jie yra tikri kad Kuogreicziausia iszsigydyt,
s idant ji ant trumpo laiko Kristupą; Juokingi szposelei;
tams $7.00; puse metu $4.00.
» No.173—Apie Talmudo Pa
Nes
tasai
kirminas
kiti Demokratu kandidatai del
Kaip traukt gili ūki ngai Einiki
Kanadoje:
Metams
$8.00;
slaptys; Du Mokiniu; Kam IszChicagoje jau visi saliunai kitu vietų Kongrese ir Senate Užvydejimo greitai ji sues!
ir kiti szposelia’i, 20c.
puse
metu
$4.50.
davinetf Pinigus. 45 pus., 20o.
Ibuvo uždaryti del nakties. Bet jau dabar yra pralenkė ne tik
Tuo jaus numovė girtam Er- No.116—Istorija ape SieraPietų
Amerika,
Vokietijoj
ir
' No.175—Kuczios Žemai tęs;
Ralph McKenna pamate saldi Republikonus, bet ir pati savo
vinui nuo pirszlo neužmokama ta. Puikus apraszymas. 119
Skotlandije:
Metams
$10.00;
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
no duris atdaras ir nutarė užei vada Stevensona.
puslapiu, 20c.
pusei
metu
$5.50.
darė Anglis; Kaimiecziu Aimati ir pažiūrėti kas ten darosi.
move, ir
Atskiras
“
Saules
“
numeris
Michigan
Farm
Suris
No.119
—
Keturios
istorijos,
navymai; Eiles; Kokis Budais
“Jukebox” rekordai, plokszte- Abidvi partijos dabar giriasi
10
centai.
apie
Gražia
Haremo
NevalninApgavikai Apgauna Žmonis;
les (bliovė dainas. Vienas žmo ir didžiuojasi kaslink savo per
Fountain, Michigan
Prenumerato
ir
atskiru
nu-i
ke;
Luoszis;
Viena
Motina;
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
gelis sėdėjo prie baro. Szalia jo gales in invairias valstijas.
meriu preke, kaina, yra pakel-;
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
buvo sznapso bonka ir ketu
Jono ir Angelines Andruliu ta, už tai, kad “viskas“ mums
20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
rios tuszczios alaus' bonkos.
ir
.ju
.
szeimynos
.
“
Michigan
Bet aiszku kad Republikonai
No.120—Dvi istorijos apie
teipgi pabrango! Pabrango vi
Skaitymo ir Raszymo. 25e.
“Na, eik szia, iszsigerk” jis
yra dabar laibai susirupine, nes Farm Suris“. Jus esate namuo- sas materijolas, kuris yra rei
Valukas isz girios; Ant nema
sveczia pasveikino. Sveezias
kodėl’Eisenhoweris dabar taip
kalingas laikraszczio leidimui!
no. 58 pus.,/20c.
McKenna tam naujam szeimiKitokios Knygos
ta savo rinkimu vaju remia ir
“Taipgi sziandien viskas paki
No.127
—
Trys
istorijos
apie
ninkui paaiszkiuo kad jis yra
tokiu jau
po visa kraszta Laiduojąs? Juk
lo, pabrango, pragyvenimas,
Duktė Pustyniu; Peleniute;
to saliuno savininkas. Vaiszinmetus
gaminamas
Jono
ir
Ani buvo ir
visokios taksos ir valdiszki mojis 'buvo prižadėjęs kad jis in
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No J 78—Tikrausias Kabalas
ga sveczia policijantai iszsivekeseziai!” Tikimies kad musu
politika nesikisz ir jokio va
No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
že isz saliuno ir patupdino in
nOs,
Fountain,
Mich.
Szis
suris
Guodotini Skaitytojai supras,
jaus neves. O dabar jis politi
dimieras; Bedali; 44 pus., 20e Ateitos su pagelba Kazyrom.
lakupa.
vra
gaminamas
pagal
receptą
kodėl mes esame priversti tai groda. Akimierko viskas buvo No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
kuoja taip kaip Trmnanas po
•• ••
atsivežta
isz
Lietuvos,
ir
bus
daryti!
iszpildyta. Atluosaves dvasos Anglorius isz Valencziojs, Ko- No.180—Kvitu Knygute
litikuodavo.
In Tucson, Arizona, valstijos
gaminimas lik Andriuliu ir ju
Mums baisiai nemalonu apie paszauke savo mylima Zulima žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
kalėjimo virszininkas insteige
tai jums praneszti, bet kagi ga
Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
mokykla mokinti visus kali Jei kam žingeidi! ar jei kas
jusu mėgiama lima daryti? Pinigai yra reika
16 puslapiu. 25c.
180M:—Kvitu Knygute
nius kaip vairuoti automobi norėtu žinoti, tai Senatorius
lingi
del
laidimo
“
Saules
“
ir
del
kurio
norėjo
gausai
užmo

No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaus
lius, paaiszkindamas kad: Estes Kefauver, Demokratu
kėt
už
iszliuosavima
isz
nagu
del
užlaikymo
darbininku!
kandidatas del Vice-PrezidenKetvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
“Daug szitu kaliniu, kai jie
raganiaus,Omaras
pasakė,
jog
Stengiamies vesti laikraszti
Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
iszeis isz kalėjimo ims vogtis to vietos, yra Senate atsižymė
tai
jisai
yra
tuom
ubagu.
No
“Saule“ kuogeriausiai, kad ji
Beda; Tamsunus prigauna. 58 No.194—Trumpas
Kataliautomobilius, nežiūrint ka po jęs už tai kad jis daugiausia
patiktu musu mieliems Skaity
kartu
negu
kuris
kitas
Sena

puslapiu, 20c.
kiszkas Katekizmas, pagal iszlicija ar mes darysime, tai *asz
tojams,
ir
turime
vilties,
kad
No.134—Dvi istorijos: Baisi guldima Kun. Piliauskio, su
noriu juos iszmokinti kaip ge torius apleido Senato susirin so:
visi
sutiktu
su
musu
praszymu
kimus ir konferencijas apleido
Žudinsta, Urlika Razbaininka, nekurias Naudingais Padėji
rai vairuoti kad ir pasivogta
ir
pasiliks
musu
Skaitytojai
ir
ir nepribuvo kai reikėjo bal
mais. 35c.
43 puslapiu, 20c.
automobiliu.’’
be
Zulimos,
m
t
rytojaus
Draugai
ant
toliaus.
Szirdingai
suoti už kuria byla. Isz szirnto
“Saule” gražiausia ir tin No.196—Stacijos arba Kal
Aęzįu!
kamiausia dovana nuo Lietu varija Viesz. Jezuso Kristuso
In Lisgon 'miestą, Italijoje, trisdeszimts szesziu tokiu po
15c.
Su gilia pagarba, liekame,
vio, Lietuviui.
Mario Fernandes Neves norėjo sėdžiu ir balsavimu, Senatorius
groda.
Sultonas
nemažai
nusi— “Saules“ Leidėjai.
pasivogti policijos motorcikliu Kefauver nepasirodo szeszios
No.138—Apie Irlanda; Ro No.197—Graudus Verksmai
deszimts
devynis
sykius.
bertas Velnias; Medėjus; Kaip arba Pasibudinimas prie Apkuris stovėjo prie pat policijos
Tikru LieKuzma Skripkorius Likos Tur mislinimo Kanczios Viesz. Mu
stoties ir kalėjimo. Kaliniai,
i nevalninkui
Visu
Ražancziaus
su Jezuso Kristuso. Knygute
kalėjime, pamate kaip tas va 1 Demokratu Senatoriai, kurie
tingu Ponu. 35c.
Paslapcziu Maldos
gis rengiesi ta motorcikliu pa dabar stoja in rinkimus baisiai
No.142—A p i e Paveikslas reikalinga ant Gavėnios. Pa
sivogti, pranesze savo sargams pyksta ant Senatoriaus Albert
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo gal senoviszko būda, 15c.
Del Ražancziaus Draugijos
kurie pranesze policijai, kuri Gore, isz Tennessee. Jie sako Price $3.00 St'"
Jerukausko, Osieczna. 40 pus No.198—Gromata arba Mu
Nariu, ant mažu korteliu, ku
ka musu Iszganytojaus Jezuso
suaresztavo ta busima ji vagi. kad kai jis vieszai paskelbė
rios telpa in maldaknyges. Vi
paloci lapiu, 20c.
COLORS: Red, Black, Green,
kiek bagoeziai duoda ir kaip
'1
••
Blue, Gray, Copper.
sas setas $1.00. Prisiunskite
No.144— Apie Ranka Ap- Kristuso, peraszyta isz grornuDetroit mieste, Ponia Theres jie prisideda prie tokiu rinki
savo orderi ir viena doleri ant
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, tos rastos grabe musu Iszganytojaus Jeruzolima. 10c.
W. Gregg, 64 motu amžiaus mu su savo pinigais, tai daug
adreso: Saule Publishing Co.,
Tame inejo ir Omaras, o pa Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
bagoeziu
dabar
bijosi
aukoti
1214
SdixSNo.200—Eustakijuszas. Is
nuotaka prasze teismo panai
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
va Zokoninka Bernadina. 61
regėjus
sultoną
puolė
jam
in
torija isz Pirmutiniu Amžių
kinti jos szliu’ba jos apsiženi- pinigu del szito Demokratu va
puslapiu, 20c.
kojas;
sultonas
prikėlęs
perKrikszcziony'bes. 128 pus. 35c.
jima su 61 metu amžiaus Ha jaus.
1354
praszinejo
Omara
už
padaryta
No.145
—
A
p
i
e
Velniszkas
Trys Istorijos
rold Gregg, kuri ji paliko po
skriauda. Omaras sultonui ir Malūnas Kaip Studentas Lo No.201—Istorija apie Amži
Apie
Irlanda
arba
Nekaltybe
Vakaru Vokietijos Kanceleketuriu dienu. Ji sako kad
savo nevidonams atleido viską. jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste na Žydą. Jo kelione po svietą
1442 V«* "įV-ASuspausta;
Robertas
Velnias;
Gregg jai pirszosi ir su ja apsi- rijus Konrad Adenauer dabar
Omaras su Zulima da ilgai buklinga Puodą, Dainele. 47 ir liudymas apie Jezu Kristų.
Medėjus;
Kaip
Kuzma
Skrip
Pukius apraszymas. 20c.
ženijo vien tik už tai kad jos labai prastai stovi savo kraszgyveno ir jau niekas tokis ne- puslapiu, 15c.
korius
-iko
Turtingu
Ponu.
te. Labai galimas daigtas kad
No.146—Apie Auka Nihilis No.202—Novena, Stebuklin
Ir
1.1.
Per
paczta,
20
Centai.
jis su savo Krikszczioniu De
KeiiKi. žinoma, jog po numiri tu, Stebuklas Kuczios Naktį. go Medaliko Dievo Motino*
SAULE
Mahanoy
City,
Pa.
mokratu partija gali būti iszGarbei. 15c.
mui sultono, apėmė sostą ir 62 puslapiu, 20c.
mestas isz valdžios, per ateilaimingai vieszpatavo mylėtas No.148—Apie Joną ir Alena, No.203—Knygute, Tretinin
nanezius rinkimus.
Platinkit “Saule”
nuo visu savo padoriu.
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c kių Seraphiszkas Officium. 15c
No.152—Apie Kajimas, Drū
Alijantu ir Laivyno ir Lakū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus Kaip Užsisakyti Knygas:
nu Sztabo virszininkai stengia lt#
NEUŽMOKAMAS
lapiu, 20c.
si dažinoti, kas atsitiko su tri
No.155—Szakinis Nedoras
KATALOGAS
Užsisakant knygas is*
:: ŽIEDAS ::
mis Sovietu submarinais. Jie
Žydas,
Du
Draugai.
136
pusla

szio Katalogo, reikia paminėti
inplauke in Viduržemiu Juras
KNYGŲ
piu, 35c.
tik numeri knygos. Pinigus
pro Gibralter trys sau vaitos at
No.150—Apie Duktė Akme- siuskite per Pacztino Moni-Orgal ir iki sziol niekas nebežino
Visi pirmieji Katalogai dabar
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
noriaus, Klara, Nuspręstasis, deri, Express ar Bankino Mokur jie dingo ar kas su jais at
yra negeri. Szis Katalogas
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa ni-Orderi, o jeigu norite pini
- B - CELA vA sitiko.
ka, kuris žmogų užlaiko blai užima visu anų vieta, todėl slaptį. 61 puslapiu, 20c.
gais siusti, tai reikia Užregis
užsisakykite knygas is*
vu. Kada Ervinas su kupkoms
. arba pradžia
? Fordo kompanija indejo
No.151—Apie Vaitas Szvil- truoti laiszka su pinigais.
szito Katalogo
sugry’žo, Zulima pripylė tuo
penkis szimtus milijonu dole
pikas, Pas Merga, Gražios frvN Nepamirszkite dadeti
SKAITYMO
Nr. 1956
jaus pilnas kupkas vyno, kuri
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo deszimtuka ekstra del prisiunriu in savo afeinaneziu metu
Ervinas vienu gurkszniu už jo
...ir...
nukas Karalium, 62 pus., 20c. timo kasztu.
Mercury automobiliu. Chrysler
M8MIUEB PiUTt
ISTORIJOS, PASAKOS,
sios sveikata iszmauke, o kad
automobiliu kompanija ren
RASZYMO
No.153—Apie Gailuti, Du Visi Moni-Orderiai ir Pini
APYSAKOS, IR T. T.
nuolatos privertinejo ir pati
giasi statytis nauja fabriką ku
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus gai, o ir visi laiszkai “visada
gere,
nenorėdama
silpna
mote

•i 1 pus. Did. 5x7 cnt ris ko.is milijonas doleriu kaszturi būti siusti vien tik ant
re apsileist, už tai gere nuola No. 101—Kapitonas Velnias, lapiu, 20o.
szio adreso:
tuos.
Dabar Po 25c.
tos ir jau pradėjo raganiaus Puikus apraszymas, didele
SAULE PUBLISHING CO.,
Saule Publishing Co.
lie.u,vis painiotis. Matydama] ■rnvya 4.04 nušlamu. 5Oe.
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Arielius atsake: Asz ne tik. — Te, ubagėli szita pinigą niekam nepaduoda, gal priga SAPNAS MOTINOS
tik pats gerinus apie viską* dažinos, kaip stos priesz sultoną. ta žinau apie ka klausi, Ibet ži ir melskis už mane idant Die vimu gali gaut. Geriause gali
ji gaut, kada Ervinas pasigers SZVENCZIAUSIOS
Omaras turėjo atiduot kapito nau apie tai, ko tu nežinai. Ra vas iszluosuot u!
... MALDA ...
C
nui ginklus ir apsiaubtas sar gan i s Ervinas, per savo suktu — Teip brangi poni, atsake nuo vyno tada gali numaut nuo ;
pirszto
ir
daryt
kaip
nori.
Omaras,
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ta
noriu
padaryt,
gais atgabeno in 'Carogroda mą, prikalbino tavo paezia,
; Viesz. Jėzaus ir j:
Omaras
klausė
tolinus,
koki
ir
tvirtinu
jog
tasai
vargas
ne
idant,
pavelytu
apžvelgt
visa
kur buvo priesz sultoną staty
rustus prisakymas sultono. Del
Raganiszka Pasaka
tu. Sultonas dirstelejas rustai paloei kada tavęs nebuvo na ilgai'Ims, ir tavo norai iszsipil- vyną, El vinas labiause mėgsta? : Motinos Szvencz. «:
to-gi su dideliu smulku tarė:
Dvase atsake jog jis. mėgsta
mieje, ir tada pavogė žiedą, o dys.
ant Omaro ir tarė:
(Tasa)
— Namieje nieko gero ne
Znlima labai nusidžiaugė Kalabriska vyną. Liepe dvasei
— Kur dingo tavo raga- drauge ir visa paloei su Znlima
•
“i-----Sapnas Motinos Szvengirdėt, esmių nuo sultono iszidant
parūpintu
to
vyno
ir
spaViena nevalninke buvo užsinjszkas palocis, ir kur dingo liepe nuneszt in pustyne, kur iszgirdus tuosius žodžius, o at
eziausios,
mieganezios
siunstu, idant jus suimt ir tu
saba,
idant
kad
ir
daugiaaše
sidusus
atsake:
dabar
tavo
Znlima
nori
pri-i
likus paloei je prie Zulimos ir
mano duktė?
ant kalno Alyvų, žemei
riu 1a padaryt, norint man
vyno
gert
ne
ir
pasigeri.
—
O
kad
tai
t
a.
v
o
žodžiai
verstie
idant
butu
jo
ir
su
juom
i
kada pabudo nusigando jog
Paregejas Omaras jog rjo paBatanijos,
bažnyczioj
skaudu, prisakymu turiu isz
iszsipijdintu,
tai
asz.
tave
teip
laikytųsi.
Arielius pristato visko, ka
tokia tiky'be vieszpatavo, bet
lociaus nebuvo, drauge ir Zuli
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
pildyt.
apdovanotau
jog
nereikalau

buvo reikalinga ir isznyko.
da labinus nusisimine, kaip per
mos, isz gaJlesczio pradėjo la (hnaras padekavojas ArieOmaras, kuris jautėsi nekal
Įauga dirstelėjo ir nieko nepabai verkt, net apalpo. Daug tu liui, klauso ar jam nepagelbe- tum ligi smort ubagaut!
Kada jau šutome gerai, Oma 
Knygos Did. 3%x5% coltu, paklausė su dyvu, kas do
regejo kai]) tik nepažinstama
TIKTAI, 25 Cts.
rėjo gydintojai triūso kol at tu a t gan t mylima Znlima ir ta Omaras paantrino da karta, ras paemes vyną irproszka nuo
priežastis? Kapitonas negalėjo
jog viskas stosis kaip jis pasa nepasigerimo nusidavė in su
aplinkine.
gaivino. Labiause verke Zuli viską,, ka Ervinas sugriebė?
nieko dauginus atsakyt, kaip
Negalėdama tai paimt, kas
SAULE PUBLISHING CO.,
mos. Sultonas prisakė jam, — Nesirūpink, atsake Arie kė ir prasze josios idant valan kaliota vieta. Kada jau buvo
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
dėlė
su
juom
galėtu
pasikalbėt.
tai galėtu but, nubėgo pas Zu
idant traukije trijų dienu su lius, žemiszkos dvasios tarnaupo langu pakajaus Zulimos,
linta, pasakoja, jog gyvos dva
rastu Znlima,
pj-ieszingam je Ervinui nenoringai ir tiktai Ir dadave Omalras: Žinau asz pradėjo kosėt , idant ji iszgirssios paloei nesiranda kaip tik
karte, jeigo nesuras, bus siner- per žiedą yra priverstos jo visa tavo nelaime ir galiu dau tu. Kada Zulima paregėjo, lie . Zulima isz tos rodos labai
jodvi. Kada teip 'buvo tuom
te nukorotu. Omaras isz prie klausyt; josios nieko netroksz- ginus tave pagelbėt kaip tu pe ji savo nevalninkei pas sa linksminosi ir nuolatos dūsau
užimtos, ineina staiga Ervinas
žasties netekimo paezios teip ta kaip tik ka greieziause iszsi- mistini. Zuliniai isz pradžios ve invest ir tarė:
dama kalbėjo: Ach mano Die
buvq susirupines, jog negirdė sukt isz po jo jungo. Jeigo no nudavė navatnai, bef su vilto — Geras seneli, ar tu tik ve! Kad tai nusiduotu tada se
in pakaju Zulintos ir pasveiki
jo, ka sultonas pasakė, ir velijo ri, tai tave ilk lenais ■nuiiosziu, szirdije Jare:
no ja. Zulinta persigando Errai aipsiimi iszgel'bet isz nagu neli gausai užmoketau.
vino, su savo nevalninke pabė
sau smerties, nes 'žinojo, jog ne kur Ervinas, Znlima laiko už — Atėikie szia nakti in ta raganiaus? Ar gali duota,žodi
Omaras pastatęs vyną ant
bus sztant savo mylimos Zuli daryta, tavo-gi privalumu bus paezia vieta, o mano nevalnin dalaikyt!
go in kita pakaju ir duris už
stalo tarė:
dare.
ke
invos
pas
mane:
tada
pamo

mos surast.
rūpintis apie tai, idant ka grei
Omaras patvirtino ir tarė: — Padarykie kaip pasa
XTI.
Ant didesnio negiluko Oma eziause aplaikytum ta žiedą ir kinsi mane ka. turiu daryt, o Jeigu tu nori iszpildint, ka asz kiau, nes tik tokiu budu galiu
Ta paezia nakti kada Ervi
ro, atsirado ir pirmutiniai jau tavo mylima Znlima iszluosuo- asz gausiai už tai isznagradv- papasakosiu, tai greitai iszsi- tave iszluosuot. Jeigu kame i
šių.
nikei Zulimos, kurie buvo nuo tum.
ltas palovi su Zulinta pagriebė
gausime isz jo galybes. Pir- pa'blusi, tada, gailėsiesi iki
duriu miegkambario kurioje
sultonas negalėjo taje nakti
Omaras atsisveikindamas ta miause turi persimainyt ir bū smert.
Omaras nemažai džiaugėsi.
«
Znlima miegojo, pagriebti per Jo nuliūdimas isznyko suvis, re: Isztikro tau palengvisiu!
miegot, atsikėlė nuo lovos ir
Zulima
tvirtino
itbaga, jog
tie prilauki del Ervino, nuduot
nematomas
dvasias
ir
nuneszėjo pas Įauga idant prie szvieIr szlnbnodamas nuslinko in jog ji myli, o Omara jau palo viską kaip insake iszpildys.
Kokis tai vyras girtuokle,
o narsa ir viltis inženge in szirta.is in svetima sklypą, o kurie di. Davėsi dvasei iri ta vieta nu- krūmus, laukdama nekantrai vei mylėt, o kada jis sugryž, Omaras atsitolino nuo Zulimos
sos menulio pažiūrėt in paloei,
moterele turėjo,
vela per tokes jau dvases likos sineszt, kur jo palocis radosi ir vakaro, idant savo mylimiause žadinkie ji saldžais žodžiais ir velydamas giluko tame užsi
kuriame jo mylimi vaikai,
Jokios rodos su ja gauti
atgal parnesztais. Žemiszkos netoli tosios vietos pasislėpė ant svieto Znlima. isz nagu Er- praszykie idant pas tave pasi- ėmime.
Omaras ir Zulima gyveno. Bet
negalėjo,
kaip nusigando, kaip toji vie O per kėlės dienas kaili lupo, dvasios norėdamos Omarui no krūmuose. Liepe tuojaus at- vino iszluosuot.
XIV.
sveeziuotu ir gertu vyną, kuri
ta buvo tuszczįa ir norint nuo Užtikęs girtai ant jos užklupo, rint tuom pasigerint, nes tėvai neszt ubagiszkus rubus, o nu Dabar su pagelba savo raga- szitai ežia dvejose pleczkose at- Kada pradėjo szvist, pasirė
pražuvusiu sunu turėjo nužiū rodymą savo davė teip permai niszkos rožes paszauke d vase nosziau, o szitai ežia turi prosz- dė Zulima kanuopnikiauše, nes
latos akis tryne vis ne mate.
Visa 'buvo sumuszta,
rėjimą ant Omaro, jog ju sū nyt, jog locnas tėvas nelbutu pas save, idant pasikalbėt, ko ka: yra tai nuo nepasigerimo; žinojo jog Ervinas netrukus
Stebėdamasis isz to, nusiuntė
Nemaczino nieko ir gana.
nūs apkerėjo.
viena isz tarnu in taje * vieta,
Kas tokis jam patarėjo,
pažines. Teip pasirėdęs Oma kiu dalyku galėtu gaut žiedą, kol .pradėsi su juom gert vyną, pribus. Netrukus davė žine Er
kur palocis stovėjo idant daži- Ar gal pats apie tai iszmislino, Kada tris dienos iszsibaige ras, szlnbnodamas, trauke in su kurio pagelba, galėtu Zuli- turi pirmi.au.se su vandeniu szi vinas per savo nevalninka, jog
kuriose Omaras ketino surast savo paloei ir nuo skausmo ma ir paloei isz galybes Ervi- ta proszka. iszgert, o tada no Lauke josios priepakaji ir nori
not, kas stojosi su tuom paloKad guzute su kokiais tai
ciuin. Sugryžes tarnas pasakė
vaistais sumaisze, Znlima, prisakė sultonas idant szirdies net alpo, o kada pare no iszluosuot. Arielius jam at rint baczka vyno iszgresi, ne- su ja pasikalbėt. Zulima links
sultonui jog palovis dingo ka- Kaip pacziule neinate pritaisė. Omara pakart ant sultoniszko gėjo Znlima iszbliszkuse sto sake :
pasigersi. Kaip Ervinas pasi mai nevalninkui atsake, jog su
kiemo.
Kareiviai
tai
girdėdami
žižn kur. Isz tos priežasties paiPer kėlės dienas stenėjo,
vinto lange, kuri aipsiaszarojus — Ko] raganis Ervinas tu gers, tada duosi man ženklą atvira szirdžia lauke, o kada
labai
nulindo,
nes
Omara
labai
sidare pas sultoną didelis suneinate ubago, kol tas nepa- ri žiodą tai jokia galybe žemisz- per įauga, o asz tuojaus pribu i nėjo raganis, paszokus prie jo
Nuo skausmo susilaikyt
mylėjo,
nes
tankiai
juosius
ap

miszimas. Paszauke t no jaus sa
negalėjo,
prasze almužnos. Znlima isz- ka nieko nesztant padaryt. Jis siu, idant savo kentėjimams paszauke:
vo ministerius idant dasiekt Vyru ežia i sziamlien jau visai dovanodavo gausai, o sultonas riietus per Įauga auksini pini žiedą nuolatos turi ant pirszto gala padaryt, o paskui in Ca — Ach mano mylimiauses
niekados. Kada žmonis nuo ka gą, tarė pamaželi:
nuo ju rodos. Didis veži ras, ku
prie.teliau jau man pradėjo nuir niekad nenuima. Ta žiedą rogroda pargabent.
*
sveika.
reiviu
tai
iszgirdo,
jog
toki
geris da ant Omaro piktybe dege,
bostie Tie vyro ir matau, jog tu
Ir pacziule labai linksma
nes prijautė jog jo sunu pragai- Ant guzuies sziandien visai radeju liepe pakart, pasidarė
rėsiu tavo (būtie, o. ko asz nesi
szino, kuris norėjo su Znlima
didelis
sumiszimas.
Tuojaus;
droviu, nes matau jog mane
'žiūrėti negali,
apsipaicziuof, tarė iii sultoną.
gyventojai miesto Uarogrodo
myli ir žinau jog ant manės ne
Tuojaus kroiipesi iii szali,
susiiūnko apie paloei ir szauke
— Tasis Omaras yra dide
pyksi jog teip ilgai tave džio
Gera tai rodą,
kerszydarni
luosybes
del
Oma<lis raganis ir dabar tas viskas
vinau.
Ka kaimynai duoda,
ro.
Kada
suIfonas
su
savo
rodi

iszsiaiszkino.
Girdėdamas Ervinas tuosius
Bet asz apie tai nežinau,
ninkais pasikalbėjo, jog gali
Ir teip visus sujudino priesz Ba da paeziuotas nebuvau,
žodžius, vos nepasileido isz
būtie del jo didele nelaime nuo
Omara, ne tik sultonas, bet ir
džiaugsmo, jog Zulima teip
Asz ir savo moterele taip
pasikėlusiu
gyventoju,
iszejas
vyriausybe. Sultonas tuo jaus
greit persimainė. Puolė ant ke
gydysiu,
liepe kapitonui prie szalines Jeigu gertu tai numarysiu! prižadėjo gyventojams, jog
liu priesz ja ir padelka szlebes
Omarui
dovanojo
gyvaste.
Ta

gvardijos jieszkot Omaro ir
*
*
*
bueziuodamas už nevalninka
da
gyventojai
apsimalszino
;
gyva ar negyva dastatyt. Ka
Zulimai atsidavinejo.
Žmogaus vienatinis ir
kada
Omaras
pasirodė
luošu,
o
pitonas norint su nenoru, tu
Geriauses draugas yra
Zulima tarė: Na ant tos pra
kuri
visi
su
džiaugsmu
pasvei

rėjo vale sultono iszpildyt ir
laikrasztis.
dines meiles turime iszsigert o
kino.
kada nnsidavinejo in giria, pa Kožnas žmogus civilizavo
asz kaipo sultonaite esmių pa
XIII.
tiko gryžtanti Omara. su savo
tam sklypo,
pratus prie vyno ir ta tok ge
pulku. Omaras laike keliones Skaito szioki, toki laikraszti.
Visi tikėjosi jog Omaras
riu. Asz tikiuosi, jog ant to- tik
nerimavo labai, nes prijautė
džiaugsis
isz
luosybes
ir
gyvasVieni skaito prie valgio, ’
si ir geriaus manes klausysi
nelaime ir už tai gryžo namon.
ties,
o
ežia
kas
kitas.
Gailestis
Kiti prie darbo,
kaip Omaras.
Paregėjus kapitonu, džiaugėsi
ludejimas isz pražuvimo Zuli
O kiti po darbui.
— O! Taip, teip mano ro
labai klausinėdamas kas namos baisiai ji rūpino; saugoju
Geras laikrasztis žmogui
jaus žiedeli, asz del tavęs bu
mieje girdėt, ar visi sveiki ir
si
žmonių
ir
nuolatos
jieszkojo
Pranesza kas sziandien ant
siu kaip Omaras ir geriu ka
ka veike jo mylima Zulima?
tykumo
užmiestyje,
kur
galėtu
svieto atsitinka.
daugiause už tavo sveikata.
Kapitonas-gi matydamas Oma Laikrasztis mokina žmonis prisi verkt invales. Kada teip
Paszauke Zulima savo ne
ra teip nusidžiaugė, jog užmirbuvo karta mislese praskendes,
kaip gyventi,
valninke ir liepe atnesztie vy
szo apie savo privaloma ir tada
atėjo jam ant pometes raga
Ir ko jie turi saugotis
ną, o Ervinas paregejas Kala
A tall, shabbily dressed man stood before the Court and told a
atsiminė kada primine vardu
niszka rože kurie jau isz papra
Apgina juos nuo visokiu
briska parasza ant pleczkos pa
fantastic dream for discovery and riches. The King listened—was
Zulimos, atėjo jam ant mislies
timo
nesziojo
prisidrutines
apgavyseziu ir nelaimu,
unimpressed. But red-haired Queen Isabella asked to hear more
szauke :
and
came
to
believe
in
those
ambitious
dreams
of
Christopher
prie
rankos.
Tuojaus
spausteleŽodžiu, lavina žmogaus protą
— Tai tu man žinok manė
Columbus. She even, according to legend, pawned her jewels to
• visame, jo ja, su vilte, jog orines dvar
būda! Ir asz mėgstu Kalabris
finance his voyage.
Tokis laikrasztis yra “Saule.” sės pribus jam in pagelba. Ka
This much is certain. Columbus would never have succeeded
ka. vyną.
without the faith, determination and practical assistance of a great
da Arielius pasirodė, tarė jam
Zulima norėjo eitie pati at
and courageous woman.
Omaras
:
Istorija Apie . . .
nesztie vynui kupkas, bet Ervi
Su 283 Paveikslais
The same is true today. Many a man owes his success to a wom
— Jau tu žinai apie mano
an’s essential help. And so often it’s the wife who gets the family
nas paszokias. pats nubėgo.
“AMŽINA ŽYDĄ”
160 Puslapiu
started
in a savings program through U. S. Series E Savings Bonds.
nelaime, kuri mane patiko. Tu
Zulima tuom laik iszgere proszWives know that U. S. Savings Bonds are the safe and sure way
8 ©oi. ilgio, 5y2 col. ploczio
pažinsti
ta
nedora
vago,
kuris
(Tasa Ant 2 puslapio)
Jo kelione po svietą ir liūdimas
to save. Any principal invested in Bonds is safe—not subject to
Iszaiszkma sapna ir kas
nuo manės taji žiedą pavogė,
market fluctuation. All returns are sure—an average 3% interest,
apie Jezu Kristų.
ateitoje stosis. Su priedu
compounded
semiannually when held to maturity (9 years and
su kurio pagelba mano paloei,
Per paczta, 25 Centai.
— “Saule” turi tiek agen
8
months).
planatu ir visokiu burtu.
SAULE - Mahanoy City, Pa. mano brangiause paezia Zuli
Remember, one of the easiest ways to make sure that your fam
tu kiek skaitytoju, nes kožnas
Knyga in minksztos poni a pagriebė?
ily’s long-term ambitions are realized is to start investing regularly

Neužmokamas Žiedas

ffe owed his success to
a red-haired woman

SAPNORIUS
pieros virszeliuose. :: ::
Pinigai reikia siusti su
užsakymui

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Paczedus
Prietelka — Ar tu Magde
visados pati verdi?
Magde — U-gi kaip sesy
te! Kaip asz iszverdu, tai
labai mažai mano Jonas val
go, o kaip slūgine, tai be cienios ėda!

in U. S. Savings Bonds today.

‘Saules’ prenumerata

in Suvienytose Valsti

For the big things in life, be ready
with U.S. Savings Bonds
TAe U.S. Government does not pay for this advertisement. The Treasury Department
thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

jose: Metams $7.00; pu

se metu $4.00.

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

yra ageniu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik
vieno naujo skaitytoj aus, tai
didelia geradejyste padalytu
del iszdavystes. Bandykite
taip padaryt, mieli skaitytojai,
o “Saule” bus jusu didžiausiu
laikraszcziu. Acziu!
, . i

SAULE”

i*
Zmios Viehnesi

I Prez. Harrv Trumana in Blair

sexeltas ingaliojo Sekretorių
Pareita Petnyczia, apie Ickes paimti po valdžios tvar11:30 valanda naktyje, staigai ka visas augliu kasyklas, maipasirnire savo namuose, 112 E. mis, kai 530,000 mainieriu suMarket uly., ponia Marijona! straikavo; 1925 m., Kaune vyK om a n i t s k i e n e. Ve 1 i o n e
ko didele darbininku veikimas
me Lietuvoje. Vedusi du syk.1 per kuriu buvo palinosuota depirmas vyras buvo Jonas
į vyni politiniai kaliniai isz suntaitis (Boyer), kuris mirė 1938 kiuju darbu kalėjimo; 1950 m.,|
metuose, antras, Mykolas Ko-1
nianitskas mirė 1947 metuose. ja numalszinta; 1947 n
Paliko sekanezius: Fiorentina,
(Boyer) pati Peter Link, New
York; Juozai (Boyer), New
York; Mare (Boyer) pati Sta- įveszti penkis szimtus žmonių, j
nislavo Czeszko, mieste;
Mv—- Ketverge
atsidaro me-į I
.
‘
Į
'
kola Komanitska, namie; po- džiokles sezonas ant žiukucziu
dukre Ona,, pati Ernest Zobrįst ir nekuriu mažu paukszteliu.
Tonawanda, N.Y., dvi seserys: j — Petny ežioj pripuola Už-!
A. Kaminskiene ir II. Zubiene j duszines, atminimas mirusiu
Gilberton. Laidotuves in vyko musu brangiu ypatų! Tautisz-į
Utarninko ryta, isz Graboriaiis į ka Vardine: Šalna. Ir ta diena:!
L. Traskausko koplyczios, 535; 1927 m., lietus pyle perkelius :
W. Centre uly., su apiegomis >
in Szv. Juozapo bažnyczioje 9 taip patvino ir per krantus isz-i
valanda ir palaidota in para siliejo, kad net szimtas dvidepijos kapinėse.
szimts žmonių žuvo.
Politikieriai dabar viens
—> Czedinimas Laikas, Eas
tern Daylight Saving Time pa kita szmeižia ir peikia, nes Rin
sibaigė Nedelioj, Spalio 28-ta kimai artinasi (l’tarninke Lapdiena, o laikrodžiai turėjo būti kriezio szeszta diena), o po
atsukti vienai valanda atgal, Rinkimu jie vėl bus draugai! I
del Eastern Standard Time.
— Seredoj pripuola Visu
Szvehtu Szventvakaris, pas
ninkas, taipgi Szv. Sintrontijuso, o Tautiszka Y kardinę: Sar
ge. Ir ta diena: 1517 m., Mar
tynas Luteris paskelbė savo
nusistatymus ant bažnyezios
duriu ir taip vieszai, publikai
pasitraukė nuo Kataliku Bažnyczios.
—Ketverge pripuola pir
ma diena Lapkriczio (Novem
ber), vienuoliktas menesis szio
meto.
— Taipgi ta diena Visu
Szventuju Szvente, o Tautiszka Vardine: Karabutas. Mene
sis'paszvenstas del Vargingu
Dusziu Skaistykloje Kentancziuju. Tik du menesiai ligi
Nauju Metu! Menulio atmainos
Jaunutis 2-tra diena; Prieszpilnis 10-ta diena., Pilnatis 18-ta
d., ir Delczia 24-ta d. Ūkininku
Priežodžiai: Saulėta Szv. Mar
tyno diena, gabena asztre žie
ma. Didis sniegas duoda daug
vaisiu ir dobilu. Jeigu per Vi
sus iSzventus szala ta ateinanczioji žiema bus lengva. Ir ta
diena: 1950 m., du patriotai isz
Puerto Rico norėjo nužudyti

Gilberton, Pa.—
Pareita Ketverga, apie devinta
valanda naktyje, Kazimieras
Kaminskas (Cominsky), Lie
tuvis, (ii metu amžiaus, nuo
334 Main uly., manydamas kad
tai jo einati žmona Ona, stai

ir nuszove ne savo 'žmona, kaip
tikėjosi padaryti, liet nuszove
snsede, ponia Ona Zarūtskie,
58 metu amžiaus, Rusnake nuo
310 Main uly., moteriszke
krito negyva ant nlyczios.
Manydamas kad nuszove savo
žmona, Kaminskas sugrvžo na-

Mocziaka Nužudinta DRAIVERIAMS
APDRAUDA

AMERIKIECZIAI
PASISLĖPĖ

I

ko savo vyra Steponą; keturis
su mis; keturios dukterys ir
daug aini km, taipgi du brolius

vadinusi Anna Bronco, prigu
lėjo prie Szv. Jono Rusnaku
parapijos Maizeville. Laido
tuves i n vy ko Banedelyje. Gra-

nio ir paleido szuvi iii savo
galva, kur jo žmona rado ji ne
gyva antgrindu prie trepu. PoPirkie U. S. Bonus Sziandien1
žo nuo Bingo Parties, netikė
dama kad vyras norėjo ja nu
BS O
***
dėti. Riksmas kylo susiedyje,
policija pribuvo vietose ir tyri
nėjimą prasidėjo. Sako kad
Kazimieras Kaminskas nesveikavo nuo kokio tai laiko ir tan
kiai gineziai kylo pas Kamins
kus, isz nežinomos priežasties.
Kazimieras Kaminskas gimė
Gilbertone, buvo angliakasis
prigulėjo prie Szv. Liudviko
■parapijos Maizevillejo. Paliko- Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

sirinko Japonu ir Sovietu at
stovai sudaryti kokia nors
taikos sutarti ir sugražinti
taiking’us santykius tarp tu
krasztu.
Sovietai Ruskiai ant kai
res, isz pryszakio yra: Sovie
tu partijos bosas Nikita Krushchevas; Premieras Nikolai
Bulganinas; Deputy Premier

Musu Skaitytojas

yra susirupine. Kaf Lenkija
laimėjo savo sukilimą, ir kai
Vnegrai Lenkijos pavyzdžiu
Jis skaito musu laikraszti
paseke, tai ir kiti Sovietu pa
Ir seka svieto sanjudi;
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
vergti krasztai nerimauja ir
Jis nori viską dažinot,
tik laukia progos panasziai su
kios neatsakomingo draiverio Nes jam vis rupi iszgalvot
liai susikirtu su Sovietais prie kilti. Ir visa tai Rusijai visai
Kaip ir kur dalykai stovi;
| ir ji parduoti.
pat Amerikios Ambasados na negerai.
Ka pasaulis isz jo nori.
5— Jeigu apdraudos kompamu, ir kad prie tarybos ofisu
Net ir Pabalti jos krasztu
Ar dalykai eis blogyn,
į nijos nesutinka kuriam draivesukilėliu kariszkos tankos su žmones ima turėti vilties kad
Ar žmonija ein’ geryn.
riui duoti tokia apdrauda, tai
sikirto su Sovietu tankomis. ! gal ir jiems bus kokia proga
Jis skaito laikrasztininkus.
valstija turėtu isz tokio drai
Amerikos valdžia dabar ta-jĮ isz po Sovietu nagaikos iszIr seka korespondentus.
verio atimti ir jo vairuojimo
riasi su kitomis tautomis, kaip sprukti, jeigu visi kiti tokie
Jis nesistato su mokslincziais,
laisnius.
Prancūzija ir Anglija kaip pa krasztai sukils prisez Sovietus.
Ir neužsideda su ginezais.
6—Pareikalauti kad, laikas
reikalauti kad Sovietu Rusija
Bet jis “Saule” pasiskaito,
nuo laiko, visi draiveriai butu
liautųsi siuntusi savo armijas
Ir jis gauna protui maisto.
iszagzaminavuoti, kad dažino| in Vengrija.
SUKTAS APLEISTU
Linksmina ji Taradaika,
jus ar jie tinkami automobiliu
Sukilėliai
Vengrijoje
dabar
Baltruvienės balabaika.
SZEIMYNU BIZNIS
į vairuoti.
tikisi ir jau praszo pagelbos ir
Jis skaito vietines žinias
7— Szesziolikos ir septynio Apie krikszczynas, vestuves i paramos isz Amerikos. Musu
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
likos jaunimui laisniai vairuo
ir t. t. taryba dar nebežino kaip tenai
tas sukilimas iszeis ir kokia
Keturiu metu vaikutis To ti automobiliu turėtu būti isz- Senesnieji teipgi skaito
ny McCu’ly, netoli nuo Los I duoti tik kai tokie naujuoliai Kas kur mire in kiek laiko. i valdžia tenai pasiliks, ar vir- biais būva. Tankiai žmona su
Angeles miesto, Californijo- iszlaiko tam tyczia prirengtus Nes “Saule” visur szvieczia, szu paims, ir už tai Prezidentas sitaria su vyru; vyras dingsta,
į Eisenhoweris pataria dar pa- ir žmona kreipiasi in valdžia
je dar nežino kad jo motina, į vairuojimo kursus, ir net tada Tolimus krasztus palieczia.
" s.
mocziaka buvo nuszauta, nu įtik laikinai, ir su insa^ymu jį jaug girdi, daug ir mato, ! laukti, nesiskubinti su pagelba.į paszelpos ir pagelbos.
Jeigu szltas sukilimas tesisl
tesis! Kartais tokis pabėgės težudinta, Jis vis klausia: Kur kad jei jis nors syki prasikals, jr skaitytojams pasako.
tie
laisniai
bus
atimti.
Žmogus skaitantis žines, mato dar ilgiau, tai gal musu Amba- ■ vas gyvena namie, o jo žmona
mano mama?”
nelaimems ir atsitikimais, 1 sada ir musu atstovybes nariai ’ isz valdžios gauna paszelpa sau
Polic'jantai rado jo moti
i ir savo vaikams. Ar jis kartais
------------- .
bus parszaukti namo, nes jiems!
Pajieszkojimas
nos lavona suk’mszta in aji! tenai nesaugu dabar pasilikti. i; visai arti apsigyvena po kitu
tcmcbiliaus užpakalini
i vardu.
SKAITYKIT
Pajieszkan savo tetos ir
“trunka”. Ji buvo perszauSovietai aiszkinasi kad Ven-į
Tokie tėvai kurie apleidžia
ta per galva. Policijantai yra krikszto motinos Szpokit
“SAULE” ‘ L grijos žmonių valdžia szaukesi Įį savo
szeimynas vien tik Philasuėmė viena bagota biznie Marijonos, dukters Petro. Ja
pageltos priesz tuos sukilėlius, ‘
delphijos miestui kas menesis
PLATINKI!'!
rių, kuri jie intaria už jos nu- paezia, arba pažinstanezrus ja,
ir Rusija ta pagelba dabar su
kasztuoja apie viena milijoną
praszau raszyti:
žudinima.
teikia, numalszinti tuos kurie
Akrangliene — Makuaskaite Dabar ‘Saules’ prenumerata priesz teisiamąja Vengrijos i doleriu.
į Miesto ir valstijos valdžia
yra dabar sukilę,
savo paežiu Ona (Lovanavicz- Jadze, 3049 So. Throop Street, in Suvienytose Valstijose: Me- valdžia
„ x ~ . x . , ,
dabar ima tokius tėvus sugaitams $7.00; puse metu $4.00.
Bet Sovietai dar daug labiau . x. .
.
x. .
x..
iutej; sunu Alberta namie; Chicago 8, Illinois.
moti ir priversti juos ne tik
duktere Florence, pati Jack
“ nuo dabar savo szeimynas užLeniane, East Hartford, Conn.,
laikinti, bet valdžiai atmokėti
ir tris anukus. 'Grabdr i us V.
tiek, kiek valdžia buvo jo szeimynai davus. s
\ .

Japonu Rusu Taikos Konferencija

Nors Antras Pasaulinis
karas jau seniai užsibaigė,
bet dar iki sziol nebuvo jo
kios taikos sutarties tarp Ja
ponu ir Sovietu. Reiszkia,
iki dabar karo stovis buvo
pasilikęs tarp tu dvieju
krasztu.
Dabar, ežia Ministeriu Ta
rybos ofisuose Maskvoje su

MAHANOY CITY, PA.

Anastas Mikoyan; Užsienio
Ministerio padėjėjas .Andrei
Gromyko, ir M. Federenko.
Japonai, isz kaires in deszine
yra: Premieras Ichiro Hato
yama; agronomijos Ministeris Ichiro Kono ir mums ne
žinomas delegatas; Japonu
Ambasadorius S. Matsumo
to ir Takizo Matsumoto.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!
Viskas
taip paszieliszkai
brangsta, tavoras, popiera, maį szinos, ir darbininku algos, kad
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, atI sipraszydami aiszkina kad jie
į jokiu budu negali galas su galu
suvesti.
‘‘Saules’ ’ redakcija nenori
dar labiau savo skaitytojams
pabranginti ‘ ‘ Saule ” ir nepaDaug laikraszcziu yra insteige taip vadinama “Popieros
■ Fonda,” in kuri renka aukas
i isz savo skaitytoju, kad butu
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo
neturime, bet nuoszirdžiai ir
vieszai padėkotume tokiems
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu
; nusipirkti popieros “Saulei.”
Bet, kas mums ir jums svari blausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte
ja vis skaityti!
I brangins, jeigu kaip nors bus
į galima iszsisukti!
Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu
“Saules” skaitytoju in laika
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau
kasztu, sekti tuos, kurie pave
luoja ant laiko užsimokėti.
Pirmiau “Saules” redakciį ja galėdavo laukti per koki tai
laika, kol skaitytojai užsimoka
už savo prenumerata. Mes jums
siusdavome “Saule” kad ir per
I kelis menesius,
'’
r ir laukdavome
■ j' ' •. •'
į kol jus užsimokėsite, “bet da: bar, aplinkybes tokios, kad įneš
■ negalime laukti!”
į Už tai, mes visu savo geru
i skaitytoju labai gražiai praszo! me priesz laika, ar nors ant laii ko už “Saule” užsimokėti, kad
mes galėtume jums “Saule”
vis siuntinėti.

