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Vengrai Szaukiasi Pagelbos
Isz Amerikos!
Sovietai, negalėdami visus
tuos sukilėlius numalszinti per
tris dienas, pradėjo visus na
mus apszaudinti ir bombarduo
ti. Jie neapleido nei ligoniniu.
Moterys, vyrai įr vaikai yra
žudomi.
Kai Sovietai apsupo Budapeszto miestą, tai visi keliai

M

R

'

U. S. A.

|

Į

£8_JL1

DU ŽUVO; TRYS KOMUNISTAI
EGIPTE PRASZO
SUŽEISTI'
PAGELBOS

Skerdynes Vengrijoje
VIENNA, VENGRIJA. —
Vengrijos sukilėliai dar nepa
siduoda, nors Sovietu tankos
Į
! yra visa Budapeszto miestą ap! supusios ir dabar žudo juos isz
: visu pusiu.
’ Per radija isz Budapeszto ir
Viennos tie sukilėliai vis szaukiasi pagelbos isz Amerikos.

MAHANOY CITY, PA.

Automobiliu
Nelaimėse

Ginklu

Ir Maisto

MASKVA, RUSIJA, — RuPHILADELPHIA, PA. —
Vienas pesezias žmogus ir au sijos radijas kreipiesi in visus
te mot iliaus dr ai very s buvo už- savo žmones pageltos Egiptui.
muszti ir trys kiti buvo sužeis- Ta pagelba gali būti ginklais
i ti nelaimėse ant vieszkeliu Phi- ar maistu. Ginklu praszymas
iszejo per Egipto radija.
buvo užkirsti, ir nėra galima Į ladelphijos aplinkeje.
Vakariniu krasztu diplioma
maisto miestiecziams pristaty-į Žuvusieji buvo 26 metu amti.
; žiaus George Cassel, kuris bu- tai sako kad jie spėja kad ežia
Daugiau kaip dvideszimts ; vo suvažinėtas puse po trijų isz yra vieszas ir aiszkus ž'ngsnis
Sovietu tanku buvo sunaikinta ryto prie Front ir Colombia ^USGOS stoti Arabams in paprie Prancūzu Ambasados ofi uly., ir 28 metu amžiaus Will-;^eika’ nežiūrint ar tai pradės
su. Egipto Ambasados ofisai iam Wiggins, isz Cape May :klta Pasaulini Kara ar ne.
Court House, N. J., kai jo auto-! sovietu Ambasadorius Kairo
buvo labai apszaudinti.
mobilius sudužo netoli nuo ini‘csde Per Pusvaianda paslapj Wildwood, N. J.
cz.om s tarėsi su Prezidento,
pagelbinCassel, ėjo
. skersai
.
. „Colombia
. , . Diktatoriuas Nasser
ninku, Aly Sabri. Isz tu pasi
ulyczios kai jis buvo suvaži
kalbėjimu gal iszeis kad So
nėtas automobiliaus, kuri vai
vietai dar daugiau pagelbos
ravo 20 metu amžiaus John O’
tiems Arabams pristatys.
Donnell. Jis negalėjo savo au
(Laikrasztininkams buvo už
niu krasztu komisija ta Arabu- tomobiliu suvaidinti ir iszszodrausta. dalyvauti szituose paŽydu klausima isztirti. Ta ko ko pirm negu jo automobilius
sisznekejimuose.),
misija sudarytu atstovai isz sudužo in strytkariu stulpą, i
Prancūzai ir Anglai sutiko
Brazilijos, Kanados, Columbia, Jis nebuvo sužeistas. Cassel jaui
nustoti
bombardavę
tuos
India, Ceylon, Norvegijos ir buvo mires pirm negu polici-'
jautai suspėjo ji nuveszti in iidkrasztus lrol Taut” Sanjunffa
Pakistano.
i nuspręs kaip dalykai stovi.
Tautu Sanjunga stengiasi Iz- 'gonine.
raeli ir Egiptą sutaikinti, pa Wiggins užsimusze kai jo au.! Dau«iau kaiP tūstantis
tardama kad tie krasztai tomobilius nulėkė nuo vieszke-ĮKaskia sten®iesi insilaužti in
grysztu prie savo 1949 metu su lio prie Burleigh, netoli nuo AngllJOS ir Prancuziios ™ba'
tarties ir palaikytu tuos pa Wildwood, N. J„ ir sudužo in!Eadas' bet jie buvo MWti ir
ežius rubežius, kuriuos tuo lai medi. Trys keleiviai su juo bu- Į
ku laike, ir tada butu galima vo nuveszti in Burdette Tom- Egipto krasztas sako kad
nuo to punkto imti svarstinti Jin Memorial ligonine. Jie yra^11^1^03 ir Prancūzijos užsi
kas dabar buut galima padary us metu amžiaus Roy Lennon, | PuoIimas ant Ju kraszto parodo
ti.
' 13 metu Sylvia Bryant ir 16 kad tie krasztai nėra geresni
j metu Sadie Randolph. Visi yra kaip buvo keletą tukstaneziu
‘ isz Whitesboro. »Visi keleiviai metu atgal.
sveiksta ir nėra pavojuje.

i

SUSIKIRTIMAI EGIPTE

jam žaizdas aprisza, Jeruza
1— Izraelio valdžia yra pa
lės mieste.
sakius kad ji neinsileis jokios
Susikirtimas atsitiko ne
armijos isz Ūžsienio ant savo
toli nuo Sdeh Boker, sziaurižemes, nežiūrint ir nepaisant
neje Negev dalyje. Tuo lai
isz kur ji bus siuneziama.
ku Premieras Ben-Gurion
2— Arabu krasztai stato pabuvo iszvažiaves in Tel Aviv
NEW YORK, N. Y. —
reikalavima kad visi svetimu
del savo sztabo konferenci
Tautu Sanjunga nubalsavo pa- krasztu kareiviai “pasitrauk
jos.
skirit tarptautine policine ar tu” pirm negu Tautu Sanjun
mija, sudaryti ir palaikyti ga pasiims savo policine armi
i tvarka Vidur Rytuose, kad su- ja.
_ . ,
, . . . . stabdžius ta susikirtima tarp
3— Anglija tuojaus davė ži
nigo duriu, bet negalėjo meiti; * , . . , _ ,
°
.
. ° .
Žydu ir Arabu. Bet czia ne taip noti kad ji savo armijų isz te
del durnu ir ugnies. Jispnke-L
,
A ..
..
.
. lengva bus tokia armija tenai nai neiszsitrauks!
le kelis kitus kunigus, kurie;
.
x.
x
.
‘
x.
.
.
’
.i pasiunsti ar tvarka palaikyti,
,
Tautu Sanjunga teipgi pa
paszuoKe ugniagesius, bet jau
tarė kad butu sudaryta septybuvo per vėlu iszgelbeti Kuni- i
ga Rowan. Ugniagesiai iszne-:
rior Run, ženotas ir vieno vaisze Kunigą Rowan isz jo kam-1
i *
J
ko tėvas.
bario, bet jau buvo per vėlu ji!
: Jis yrya taip labai sužeistas
iszgelbeti.
PHILADELPHIA, PA. —
1 kad kompanijos virszininkai
Dabar ‘Saules’ prenumerata
“Mother of Good Counsel’’ pa
nebcgalejo ji iszklausineti kas
PHILADELPHIA, PA. — in Suvienytose Valstijose: Merapijos Kunigas sudege, kai
ten atsitiko kad tas gazas taip
Szęsziosdeszimts metu am- j tams $7.00; puse metu $4.00.
klebonija užsidegė.
—
——————
staiga susprogo.
žiaus David G. Follette nuo
Augustinu zokonu Kunigas
szeszioliktos ulyczios buvo su
Thomas A. Rowan pasimirė
važinėtas strytkario, kai jis ėjo
WILKES-BARRE, BA. _
apie ketvirta valanda isz ryto
Trys mainienai bedirbdami,
skersai septyniolikta ulycziai
kai jo klebonija sudege. Du ki- i
; szeszis szimtus dvideszimts penetoli nuo Passyurik ulyczios. j
ti kunigai ir keli policijantai
! du po žeme intaisindami van- ■
------Jis buvo nuvesztas in Szven- i
stengiesi ji atgaivinti bet jiems
j deniui pumpa, in Askam mai-, PHILADELPHIA, PA. — tos Agnieszkos ligonine, kur
nepasiseke.
nsa Truesdale Colliery buvo ■ Nežiūrint kaip visas krasztas daktarai sako kad jam buvo pa
Kunigas Rowan buvo viružmuszti, kai gazas tenai su-1 balsavo ir kaip iszrinko Prezi- kauszis praskeltas.
szininkas isz Ordino isz Cam
sprogo.
j denta Eisenhoweri, bet PhilaStrytkario konduktorius bu;
bridge, N. Y., ir yra buvęs kle
Glen Alden mainu kompani-: delphia pasiliko Demokrato vo keturios deszimts szesziui
bonas “Our Mother of Good
i jos Prezidentas William W. s partijos intakoje.
metu amžiaus Joseph Panter, i
Counsel” bažnyczios. Jis bu
' Everett sako kad dar nežinoma! Cz’a buvo iszrinkta vienas nuo Camac ulyczios.
vo sugryžes in Bryn Mawr,
kaip ir kodėl tas gazas suspro- ■ Republikonas ir penki DemoL
pareita Utarninke tik del pasi; go.
Senatore Joseph S. |
sveeziavimo.
i Ketvirtas isz tu mainieriu;
I buvo labai sužeistas ir buvo Clark Philadelphiecziai sukro- j
Ugniagesiu virszininkas Ja-,
nuvesztas in Valstijos ligonine, ve szimta szeszios desezimts! PHILADELPHIA, PA.
mes W. Mullin sako kad jis spe!
in Nanticoke. Žuvusieji mai- tukstanezius balsu, votu. Ir De- -Dvieju va?kucz.u motina, keja kad Kunigas Rowan buvo
mokratas Adlai Stevensonas ^rios deszimts metu amžiaus j
nieriai buvo:
palikes deganti cigareta, kai
Keturios deszimts szesziu gavo szimta dvideszimts pen- P°n-a Carmella Toci, nuo
jis nuėjo gulti ant treczio aug; metu amž aus Stanley Legius, kis tukstanezius balsu, votui FsBhid ulyczios nusižudė, perszto tos klebonijos, ir tas cigaisz Hanover, Nanticoke, ženo-1 daugiau negu Prez. Eisenhowe-j durdama save in krutinę su diretas uždege jo lova, kai tas i
: dėlių peiliu.
tas ir trijų vaiku tėvas.
. ris.
kunigas miegojo. Kiek ugnia- į
Trisdeszimts asztuoniu metu!I Dabar pasirodo kad mes tu Ji buvo surasta savo namu
gesiai galėjo inspeti tai tas ku-;
Ponia Julia Early užpunigas nuėjo gulti apie vienuo- Į czia vienintele žvakute ant j amžiaus John Babyak, isz Ply-; rėsime Republikona už prezi Suknioje jau negyva su tuo ;
Į
likta valanda. O tik puse po savo gimtadienio pyrago ap- mouth, ženotas ir vieno vaiko; dentą, bet Kongresas ir Sena peiliu jos krutinėję.
Jos vyras sako kad ji jau per;
tas Hus Demokratu valdomas.
trijų isz ryto vikaras Kunigas vaikszcziodama savo szimta tėvas.
Toumy, teipgi mieguodamas ir viena gimtadieni in Wal J Keturios deszimts vieno me Ir tokia padėtis nėra nieka kelis menesius buvo labai susi
Piesziejai besiskubindami
■ant treczio augszto, užtiko ta į dorf Nursing Home, New to amžiaus Joseph Yesefski. isz dos ne in sveikata visam krasz- rūpinusi ir nesveikavo. Jos vy-,
gaisra. Jis isz pradžių mislino York mieste. Ji beveik vi Swoyerville, ženotas ir dvieju tui. Nes dabar Kongresas ir Se ! ras, trisdeszimts szesziu metu; užbaigti savo darba naujoje
natas per keturis metus prie- ; amžiaus, John Toci, darbinin bažnyczioje in Yvot miestą,
kad tai tie durnai yra tik tirsz- sus tuos savo metus yra pra vaiku tėvas.
Sužeistas mainierys kuris tik szinsis Prezidentui nežiūrint kas in buezerne sako kad jo Normandy, susimislino pata migla. Jis keletą minueziu leidusi in ar apie Manhattan
palauke kol jis dasiprotejo kad ir su žingeidumą sake ir se vienas iszliko gyvas yra pen ka jis norės invest! ar insakyti. žmona jau keli menesiai kai; vartuoti oro baliuna vietoj
ežia ne migla bet g’aisras!
ka visas tas permainas New kios deszimts dvieju metu am O Prezidentas, be Kongreso ; buvo susirupinusi savo sveika- kopecziu kad pasiekus tos
bažnyczios lubas. Darbas tužiaus Joseph Scurtz isz War- ir Senato paramos yra bejiegis. i ta ir sirguliavo.
Jis greitai prigebo prie to ku-j York mieste.

Izraelio kraszto kareiviai
sargai užtiko keletą Egipto
kareiviu užpuoliku prie Iz
raelio Premieriaus David
Ben-Gurion namu. Du isz keturiu tu užpuoliku buvo nužudinti ir kiti buvo sužeisti.
Szitas kareivis buvo sužeis
tas ir buvo nuvesztas in ligo
nine, kur Daktaras, Žydas,

TAUTU SANJUNGA
RENGIA POLICINE
ARMIJA

Isz Amerikos
KUNIGAS SUDEGE

STRYTKARIS
SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ

TRYS MAINIERIAI
ŽUVO

Klebonija Sudege

Viena Žvakute, Bet
Ne Prasta

SKAITYKIT

Susprogimas 620
Pcdu Po Žeme

PLATINKI!'!

Skubinasi Nupieszti Bažnyczios Lubas

, PHILADELPHIA
PHILADELPHIA VIS
VIS
MYLI DEMOKRATUS

MOTINA NUSIŽUDĖ

■

ri būti užbaigtas szio mene
sio dvideszimts septinta die
na. Czia, vienas pieszejas
dirba ant kopecziu, o kitas
ant oro iszpustu “baloon”,
kuri jie pasiskolino isz armi
jos.
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Ribokas, Kazimieras, jo žmo Antanas viską dasiprato, nu gas kriminaliszkas apraszyNo.158—A p i e Kapitonas
mas,
202
pus,
50c.
na Paužuolyte, Veronika, ir sijuokė, jog net skiepe gaisas
Stonnfield Danguje; Pabėgė
duktė Aldona, žinantieji apie atsimusze.
No.103—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
— Tai tu! Duduti? Paszau- isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
juos praszomi atsiliepti.
ke juokdamasis Antanas, neži ežio iszimta isz Lietuviszku
Rimkunas, M ari joną.
No.160—Apie Po Laikui;
Suvienytose Valstijose Ame
nojau,
jog
tokis
esi
szposininSzauliene, Elzbieta, žmona
iižlieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
rikos, pareita Utarninka, LapStasio, kilus isz Jurbarko.
dideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszkriezio 6-ta diena, iszrinko Pre
kiškio butu mane ant smert isz- No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
Sedziukevicz,
zidentą, Vice-Prezidenta, Kon
gasdines, o pats su grabeliu talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
Szimakauskas
gresmenus, dali Senatorių, kai
tanas, Jonas ir kiti broliai ir
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
kuriu valstybių Gubernatorius,
seserys Julija, Magdalena ir Ir velei kaip laukinis kvato ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Ku
apskrieziu ir miesto" valdžios
Kampiniu k., josulaikyt; Girtuoklis Jurgis, lius; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
Sargai, policija kuri diena ir
Atkocziunas, Stasys, isz Kal
pareigūnus.
Marijampolės — Inlindai man in kele! Galinga jypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
nakti sergsti Prezidentą, sykiu veliu kaimo, Vepriu vals., Uk Kalvarijos
Paszauke dabar Antanas, turi Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
ap.
su juo važiavo. Bet ju kasztus mergės aipsk r i c z i o.
Jeigu balsavima yra teisingi taksu mokėtojai, valdžia pa Banevicziute, Paulina.
Szimkiene-Karpickaite Ane pražūt.
ir visos bobos; Teipgi juokai,
No.166—Apie Sūnūs Maltai isz VaszingtoiiO' ateina isz- dengė. Szitiems sargams val Bekeris, Aleksas ir Juozas. le, vyras Szimkus, Vladas ir
Pranas puolė ant keliu ir rodos, trumpi pasakaitymai ir kiaus; Iszklausyta Malda
rokavimas kad asztuonios do- džia atmoka algas, bet ju ke
dukterys Janina, Maryte, Regi prasze:
t. t., 52 puslapiu, 20c.
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
szimts penktas Amerikiecziu liones kasztus padengia Re
— O juk manos neužmuszi! No.112—Trys apysakos apie
na ir Valentina.
No.172—Apie Duktė Mariu;
sutinka su Prez. Eisenhoweriu, publikonu partija.
Žinai, jog turiu paežiai ir vai- pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
Slavinskas, Stanislovas.
kad reikia iszmeginti tas ato Kai Prezidentas su savo pa v., Kėdainių apskr.
Slavinskas, Vincentas.
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
mines ir vandenilio sprogstan- lydovais ir Sargais kur nors ap Bukauskas, Antanas ir Ka Stasiukonis, Adomas, isz — Tylėk kirmėlė! Roke to- Kristupą; Juokingi szposelei;
No.173—Apie Talmudo Pa
czias bombas, kad musu moks- sistoja vieszbutyje, tai vietine zys, ir seserys Autose, Emilija, Szetos vai., Kėdainių ap.
liaus Antanas, tu mane norėjai Kaip traukt giliukingai Einiki
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Iszlincziai galėtu jas patobulinti, Republikonu partija padengia Marijona ir Viktorija, vaikai
Szulte, Antanas, Jonas ir ant smert nugąsdint!
ir kiti szposeliai, 20c.
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
padidinti ar pataisyti, nežiū
— Tai tik save gelbėda No.116—Istorija apė SieraOnos Kmitaites ir Antano Bu Klemensas, isz Pakliaupes
No.175—Kuczios Žemaites;
rint ka Demokratu kandidatas Kai Prezidentas pavartuoja kausku.
mas! Dovanokie Praneli!
Laižuvos vai., Mažeikiu ap.
ta. Puikus apraszymas. 119
Gudras Piemenis ; Isz Ko Susi
Stevensonas sako apie reikalą savo automobiliu važiuoti in
Bukauskiene, Ona, duktė Je Survila, Edmundas ir Henri- — Tiek to jau su iszgasdi- puslapiu, 20c.
vusus tokius tardinimus, isz- tokius susirinkimus, tai val ronimo.
nimu, trauke toliaus Antanas, No.119—Keturios istorijos, darė Anglis; Kaimiecziu Aimanavymai; Eiles; Kokis Budais
mėginimus sustabdinti.
Survila, Jonas, gyvenos gal nes tu rakali. Asz turiu paiiųt apie Gražia Haremo Nevalnin
JoJuozas,
džia, taksu mokėtojai paden
Apgavikai Apgauna Žmonis;
gia Ikasztus automobiliaus ir no.
ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Apsaugos Sekretorius, Char vairuotojo, szauferio.
— O, paimk ji sau, paimk!1 Vaikucziu plepėjimas, 62 pus.,
Tamaszauskas, Bronius.
Darginaviczius, Stasys.
Paveikslai. 20c.
les E. Wilson sake kad jeigu Vice-Prezidento iszlaidos be Deltuviene, Jieva.
Paszauke Pranas kratydamas; 20c.
Trynys, Jonas.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
Eisenhoweris vėl bus iszrink- veik panasziai yra apmokamos.
Usaviczius, du broliai, isz rankas, tiek to, asz nenoriu.
Dransutis, Antanas, sūnūs
No.120—Dvi istorijos apie
tas tai jis pasitrauks isz savo
— A, žalti! Dabar nenori, o’ Valukas isz girios; Ant nemu- Skaitymo ir Raszymo. 25c.
Vinco, ir jo vaikai Antanas, Jo Mediliu k., Szeszuoliu vai., Ukvietos.
’ no. 58 pus., 20c.
Laikrasztininkai, kurie seka nas, Brone ir Stase, gyvenę merges ap.
dingkie
tu,
turėsi
pastipt
tani
Kitokios Knygos
Vaiezekauskas,
Antanas,
sū

tokius kondidatus turi patys Front Street, Philadelphia, Pa.
No.127—Trys istorijos apie
grabe, kuri sau už gyvasties Duktė Pustyniu; Peleniute;
Jeigu Stevensonas butu ve- savo iszlaidas padengti. Reisznūs Petro, isz Kretingos vai.
Dubra, Jonas.
aprinkai.
dės savo vaju kaip jis buvo kia, redaktoriai tu laikraszcziu
Vilimas-Užbalis, Juozas.
Dmnkaite, Elzbieta.
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—-Tikrausias Kabalas
pradėjęs, aiszkindamas brangu kuriuos jie atstovauja jiems už
Gąliniene-Krivickaito, Vero Viiblis, Jan, sūnūs Vaclovo,
No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
janti
Prana
nuo
žemes,
su
milpragyvenimą, ir aiszkindamas tokias keliones užmoka.
dirbės
laivu
dirbtuvėse
(ship

nika, gyvenusi Paryžiuje. ,
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
žiniszku
drutumu
intrenke
iii
yard)
New
Yorke
ar
Brooklyn.
kad Demokratai daug labiau
Gindrenais, Juozas
sūnūs
No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
Vyszniauskas, Juozas ir se graba, ir iszmusze skyle. Inejo
rūpinasi žmonėmis negu Re- Kai Stevensonas atvažiavo Aniceto.
Anglorius isz Valencziojs, Ko- No.180—Kvitu Knygute
publikonai, tai jis butu gavės in Philadelphia, Pa., buvo su Grigaite-Krisiulevicziene Pe serys Jieva ir Magdalena, vai
žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligodaug daugiau balsu. Bet jis in- daryta. didinga automobiliu pa trone, siz Veisėju vai., vyras kai Juozo ir Vjngilytes (Vin- po oro ir biskuti atsigriebė.
niams. 35c.
Pradėjo tada visaip tainpy- Ka pasakė katras pacziuojas,
sivele in tautine ir tarptauti roda kuria sudarė apie pustre- Teofilius, vaikai Antanas ir gevieziutes) vysniausku.
76 puslapiu. 25c.
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Zokas, Vincas, sūnūs Anta tis, grabas nusirito nuo padelne politika, apie kurie papras czio szimto automobiliu. Ir vi Pranas.
ku, antvožas nusprudo ir Pra No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaus
tas žmogus mažai žino ir dar si tie automobiliai'buvo nauji
Gudleis, Viktoras,
sūnūs no.
Ketvirtas Prisakymas Dievo, nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
Jieszkomieji arba apie juos nas likosi liuosu.
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No.194—Trumpas
KataliSzventežerio parhp., Seinų ap., žinantieji maloniai ■ praszomi antvožo ir pradėjo mislyt.
puslapiu, 20c.
kiszkas Katekizmas, pagal iszatsiliepti in:
Kai naujas Kongresas užims
gyvenusi Scranton, Pa.
pilvą painiojo- No.134—Dvi istorijos: Baisi guldima Kun. Piliauskio, su
41 West 82-nd Street,
savo vietas Vaszingtone, tai nas pradėjo savo vaju jis iszJanuszkeviczius, J uozapas,
Žudinsta, Urlika Razbaininka, nekurias Naudingais Padėji
New York 24, N. Y.
bus iszkeltas labai svarbus liedo grieszta insakyma, kad sūnūs Felikso, gyvenos Pitts
mais. 35c.
Pamažėl i nusivilko tropais 43 puslapiu, 20c.
klausimas: Pasiunsti Amerikos jeigu kur nors bus sudaryta pa- burgh, Pa'., žmona ir vaikai Ed
No.196—Stacijos arba Kal
“Saule” gražiausia ir tinAmbasadorių in Kataliku Baž- naszi automobiliu parodą jo vardas, Elena.
kairiausia dovana nuo Lietu- varija Viesz. Jezuso Kristuso
nyczios sostine, Vatikana. At gabbei, kad toje parodoje nesiJurgelaite, Albina, 'gyvenusi
15c.
su dideliu vargu atidarė sau vio, Lietuviui.
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dureles ir skubiai sugryžo na No.138—Apie Irlanda; Ro No.197—Graudus Verksmai
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mo.
bertas Velnias; Medėjus; Kaip arba Pasibudinimas prie Apda Amerikos Dipliomatinio at žmones nepasipiktintu ir kad
Jur jonas, Petro vilias, suims
Jau pradėjo dienitis, kada Kuzma Skripkorius Likos Tur mislinirno Kanczios Viesz. Mu
stovo.
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
Demokratai negalėtu sakyti Jono.
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szitus rinkimus už tai, kad jis Winston Churchill yra labai na ir Valentina.
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nusirito ir baltas lavonas pra grabelis elei skiepe ant savo Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
No.200—Eustakijuszas. Is
va Zokoninka Bernadina. 61
Milton Eisenhoweri, sakyda
Ketvirtis, Antanas, sūnūs Ig dėjo pasikelinet.
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draugas Argentinos iszmesto
Kizevicziene, Magdalena.
lenciilgus, buvo
diktatoriaus Juan Peron ir jo
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labai daug padaro.
pilna skiepą ir isztikro tas
bas pys'zkinti. Prezid'entas jau Szalti žodžiai žmonis
lapiu, 20c.
Antanas
buvo
drasum,
vyru,
Ronkonkoma, L. L, N. Y.
tiesi ikad ežia asmeninis inžeiNo.155—Szakinis Nedoras įSžT3 Užsisakant knygas is* .
szaldo,
Meszkereviczius, trys broliai
dimas. Tai ežia buvo Stevenso- O karszti žodžiai uždega juos
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gus ir kratus ir ji žmones va ! Sapnas Motinos Szven- J
stosis. Su priedu
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Tame mat laike pasikelinejo
kalvis isz to paties kaimo neTurime aiszkiai paveizda ant in kur žengt. Nusidavė tiesiog
noretau būtie nakties laike bažt kare, kurioje daugybe Prancū
Raudono Antano ir Juodo Pra- pas altorių, užtiko ant savo
iry'czioje. Ka tu ant to kūmai
zu suszalo (1812 m.) Pertraunio. Abudu iszgirdia apie za džiaugsmo tas geležines duriuzakristijone ?
kinejo visokis vaiskas: tai
kristijono apysaka,
paėmė kes ir tuojaus ėmėsi su vitriku
— Asz ten ne daug apie tai
Prancūzai, tai Maskoliai, tai
misle sulaukus szitos nakties atidarinet. Tas taip lengvai ne
žinau atsake zakristijonas. Po
Vokiecziai, o visi vogė, plesze
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jau suvirsz keturesdeszimts
reikalo, kiti isz bado. Kas tada
dideles vertes. Parduot sidabrą trybe viską ingali. Sugirgždė
metu, o nieko nemaeziau, ne
ka turėjo, tai norėjo apsaugot,
nebuvo didelis daigtas, ba gra jo da pora kartu spyna, ir sztai
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turėjo gerai paslėpt, kad ir už
beli galėjo sutirpint, arba ant duriukes atszoko, o Pranas pa
re tai viena karta iszsigando,
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kai]) manės namie nebuvo, o
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Bile jam tik fundina,
bai bailios, nes ir asz ne eitau
ras'geriaus užlaiko slaptybe
prieszingu szaliu kaimo, vien?, dundėjimą. Prigesino žiburėli,
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II.
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Kad jau vaikai pradėjo
žin kur ir (paskui ant rytojaus
ganti sida'brini grabeli, jog nuo
turėjo jokio, perdetinio. Ir se
velei duris, o iszsiemes isz kistoti priesz tėvus, nesutvertus daigius tauzintu, Laike apysakos per zakristi
žiburėlio net minėsi.
kėsi jiems tas, ba nebuvo tokio,
szeniaus malža vagiszka žibinjoną apie sidabrini grabeli ir
(.) tėvai priesz savo
jog szpukuoje, jog ir mate kaip
kuris juos nubaustu, o jeigu ir
taite, paleido maža sžviesa, kad Dabartės pastate kaip reikė
apie balta dvasia, sėdėjo atstu
vaikus.
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szpukas
iszrodo,
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kristijonas patraukiąs tabokos,
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nyczioj. Persigandęs paleido
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kas turėjo tai pirmutinai praei
Sūnelis perdare savo
gralbeli, ži'bintaite prigesino ir
mo:
gai paemineto. Su lazda užmotina peiliu,
nubėgo augsztyn prie skiepo
— Kas kiszasi tos baltos
klupt ant insiutusiu ir iszalkuBet ant gilinki©
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galėjai iszdrist.
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Visa baisybe stojosi Pranui
naszles ir motinos. Tada liepe
džiaugsmas, o už tai ir stiklelis
nedorus draugus,
akyse. Persigando baisiai, nu
If so, saving is
suko in runda, ir apsakinėjo Ar pulriumai ar cigarszforaį, nuliet isz sidabro grabeli, in
bėgo atgal in skiepą, dureles
probably your
kuri indejo kūdikio kuna. ir pa
vienas kitam praeito.
Kuriuose musu jaunuomene,
bėgdamas užtrenkė, kurios paresponsibility.
state skiepe, tyczia po didžiu
Ypatingai zakristijonas tu
Prisiklauso visokiu
czios užsidarė ir da isz vidaus
altorium padarytu. Tasai skie
rėjo dauginus ka pasakot, ba
Nieku kalbu ir biaurybiu?
inkiszo vitrika, kad Antanas
pas, iki sziandien užsidarineje
tasai vargszas daugiause gavo Dingo sziandien paguodone
negalėtu teip greit atidaryt.
su geležinėms ]>asleptoms du
vaiku del savo tėvu!
nuo valkatų in kaili. Ant pePagriebęs 'žibintaite pažibino
rimis, jog nežinantis negali ju
Reikia mums daugiau
cziu turėjo nemažai cziekiu nuo
po skiepą, ar neras kokios parast, o raktas buvo pas paezia
parapijiniu mokyklų,
Francuziniu sztenpliu ir kulku
gel'bos del saves, nieko, tiktai
ponia. Nes tai tas yra iszmislyKur vaikai yra
nuo karabinu. Turėjo ant savo
sienos juodavo.
ta apie balta dvase. Badai toji
Once your husband signs up for
A
recent
survey
reports
that
in
fami

galvos ne tiktai locna grincziu- Krikszczioniszkai iszaukleti,
Patemyjo palei siena kokius
lies with incomes between $2,000 and Payroll Savings, you can relax and
nelaiminga pone kas naktis
ke, nes turėjo da bažnyczia ir Nes tėvai sziandien neturi
know
that
your
saving
is
being
done
$9,999 a year, it’s the wife who usu
tai baltus skudusius. Ir tuojaus
apie gaidžius in skiepą vaikszally pays the bills and keeps track of for you automatically. Each payday
laiko,
klebonija savo galvos. Isz jo
inpuole jam in galva szposinga
cziojo, grabeli atidarinėjo ir
family finances. And these women are a set amount goes into Savings Bonds
Del mokinimo savo
grinczeles ir isz klebonijos vis
mislis. Iszrinko isz tarp tu skumore diligent about saving money —where the principal is assured and
žiūrėdama in mylima savo kū
vaikucziu,
kas isznesze, tiktai stovinti ant
a good interest is guaranteed.
than their husbands.
duriu kokia tai supelijusia pa
dikio veideli, ilgai meldėsi. Il
Nes yra užimti visokioms
In almost every instance, a family’s
kalnelio bažnyczia likos nelipsSay you save just $18.75 every two
klode, apsisiauti su ja, pakeli
gai tas vienok nesitesi, ba gai
sound
financial
standing
is
dependent
weeks. In 5 years you’ll have a cash
partems,
teta. Nuo laiko kares da. ne bu
antvožą didžiojo moteres grabo
as much upon a woman’s ability to backlog of $2,567. In 9 years and 8
lestis jos per daug szirdi suvar
vo Szv. Miszios, arnotai, kieli- Vakaruszkonis, kart partems,
manage money as it is her husband’s months, $5,348. In 19 years and 8
ir užgesinęs žibintaite, atsigu
gino, kad negalėjo ilgiaus ant
ability to make it.
kai ir kas brangesnio, paslėpė Ir kitokiais pasilinksminimais.
months, $12,894. With a savings pro
lė ant kaulu ir puvėsiu ir užsi
svieto gyvent, nusidavė teiposMany women are helping their fam gram like that, there’s no need to
dengė su antvožu.
gi in ana svietą pas pati ir kū
ilies win financial independence by worry about cash for sudden illnesses
encouraging their husbands to invest or emergencies.
O buvo tai jau didelis laikas!
diki. Pagal paskutini jos norą,
Visu Ražancziaus
regularly in U. S. Series E Savings
Trys Istorijos
Raudonas Antanas keikdamas
likos kūnas sudėtas skiepe szaSo help your family win financial
Bonds on the Payroll Savings Plan.
kas kartas labiaus triūse apie
Apie Irlanda arba Nekaltybe le kūdikio, dūręs užrakino ir
It’s the easiest way to save—one of security tomorrow—by inspiring your
Paslapcziu Maldos
husband
to
start
investing
in
United
the
safest
—
and
one
of
the
best
ways
spyna duryse. Ant galo valio
Suspausta; Robertas Velnias; rakta pa,rdaiigiiio nežine kur.
States Savings Bonds today.
Del Ražancziaus Draugijos
to guarantee future prosperity.
jo jais iszverst ir dabar galėjo
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- Už tai, jog būdama gyva nak
Nariu, ant mažu korteliu, ku
Pranas matyt savo prieszai per
korius Ako Turtingu Ponu.
Part of every American’s savings belongs in U. S. Savings Bonds
timis vaikszcziojo in bažny
rios telpa in maldaknyges. Vi
grabini plisza, kuris per grabo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. czia, pasklydo paskalas jog ir
The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks,
sas setas $1.00. Prisiunskite
for their patriotic donation, the Advertising Council and
senatve radosi sudurimuose
SAULE - Mahanoy City, Pa. po smert vaikszczioja, jog kas
savo orderi ir viena doleri ant
lentų.
nakt kėlėsi isz grabo ir kas
adreso: Saule Publishing Co.,
(Tasa Ant 2 puslapio)
SAULE PUBLISHING
CO, Mahanoy City, Pa.
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
Skaitykit “Saule” n akt atidarineje grabeli, klau-

Sidabrinis Grabelis

I

f

pe prie jo ir meldžesi, paskui
velei uždaro ir pati guli in sa
vo grabą.
Pabaigė zakristijonas ir nu
leidęs galva užsidunksojo. Ir
visi, kas klausė, nulindo, ba tas
apsukimas apie pakutavojentes
duszes visus nuliudino.
— Ar tu kūmai zakristijo
ne in tai tiki? Pratarė kalvis.
Zakristijonas mostelėjo su
ranka ii- atsake:
— Brangus kūmai, asz ne
galiu ant to atsakyt. Asz tokiu
baidyklu niekados nemaeziau,
o ka ant žmonių pasakų, tai ne
yra ka paisyt, isz adatos veži
mą priskaldo ir paskui in ta
intiki. Su Dievu apie tai nesznekejau, anie negalime žinot
kas yra priesz akies žmogaus
užslėpta. Protas žmogaus, kaip
jegamastis sako, yra labai ga
lingas, nes negali viską paži
not.
— Tai teisybe! Patvirtino
keli.
— Szventa teisybe, sake za
kristijonas. Ka cziammms apie
tai kalbėt! Sidabrini grabeli
drauge su motinos grabu macziau, nes kaip czion gyvu, nie
kad dvases nemaeziau. Dvasai
galiu pasakyt: jog tavęs ne es
mių baimingu, turėdamas nesuterszta sanžine, žinau, jog man
geras negali kenkt, ant piktos
dvases turiu baisu ginklą,- tai
yra ženklą, kryžiaus szvento ir
Saldžiause Varda Jėzaus!
Ant tu žodžiu visi nusiėmė
kepures ii- galvoms lingtelejo.
Pasznekejo apie szi, ir ta, o
paskui visi iszsiskirste in sa
vo namus mislydami apie si
dabrini grabeli ir apie zakristi
jono apysaka.

rai, kurie du akyviause klauso
tos zakristijono apysakos. Vie
nas isz ju buvo augsztas, petin
gas, su raudonais, kaip lape,
plaukais, 'buvo stubelninku nuo
galo kaimo. Da būdamas jaunu
vyruku, in czion pribuvo, o no
rint isz mažumes buvo tinginiu
ir jokio geresnio darbo nedir
bo, vienok jam geriau ėjosi ne
gu kitiems.-Nieko jam nestokavo, pinigu turėjo, Dievas žino
isz kur, pilnus kiszenius, o ant
galo i-irko marga dirvos, pasi
stato grineziuke ir apsipaeziavo.
Visi galvoms kraipė, ba pini
gai isz dangaus neįiupuolinejo
dirbant neinate, per ka visai])
žmones mislyjo jog svetima
skriauda gyvena. Ant tikro
niekas te negalėjo atvirai pasa
kyt, o ir sergėjosi jo visi ba bi
jojo kai]) ugnies. Del jo rudu
plauku, vadino visi Raudonu
Antanu.

Does your
husband earn,
between *2,000
and *9,999 a year

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.
Philadelphia, Pa.—
Pastaroji! laiku* ežia viena lietuviszka szeimyna nuo garsio
sios dainiųnikes, solistes, pane-

Vengru Aukos Del Sukilimu

Žinios Vietines

Jurgecziu parapijos taip vadi- piszkos ‘keliones.
naihas: “Annual Gard Barty”
vakaras parani jineje svetainė Jau Žiema Vakaruose
je po adresu: 2700 E. Venango
uly.,— czia pat prie bažnyczios

Tai ir Ibiski pasnigo.
ko užsiminė ir apie
artimiausiu giminiu;

Oras daug atszalio.
— Seredoj pripuola Szv
Juozapato, o Tautiszka Vardi
ne: Ramantas. Ir ta diena: 1934
m., Prezidentas psakelbe kad
Philip'pinu salos žmones turi
pilna nepriklausomybe; Ir ta
diena Prez. Dwight Eisenhowerio 'žmona Mamie bus szeszios
deszimts metu amžiaus.

nes .Jurgieeziu pa
lukai- net ir per-

jriyna ir vėl isziiKo smogis.
Praeito menesio; tai yra . III >
Rugsėjo mirgmusu sesuo Elz
bieta Karosibiie Lietuvoje. Ji

Mari usA i-

mus Lietuvoje.” Tarės na- taji parapijini parengimą, tai ■
Laszninkei, Elzbietai Karosie-'tegu! at
nei: am’ina atilsi! Tiems kurie Albino*
I’hila. 34, Pa., o!
Augaityk“ 'panorėtu pasii
su mielu noru
užuojauta, prikergiu czia

— Ketverge pripuola Szv.
Alberto o Tautiszka Vardine:
Vaidyla. Taipgi ta diena: 1940
m., straikos in Vultee eroplaiiu
fabrike, in Downey, Californija per dvylika dienu tu straiku,
buvo prakiszta apie penkios
deszimts milijonu doleriu.

tyte, 2014 Brandywine St., 1’hi

jie dar vis stovi aplink tą,
Czia Altenburg mieste li del laisves sukilimą, bet atei
minika* Earamiiias korys tai
gonine yra pilna sužeistu
miestą ir yra užkirte visus
na žinios kad tukstan— Kanauninkas Peliksas tarp kitko yra ir labai pavyzVengru sukilėliu, kurie dryczia buvo ir daug daugiau
(kelius in ta miestą.
Kapoczius pastaroji! laiku ežia
so stoti priesz Sovietu kayra sužeistųjų.
Nauja Budapeszto valdžia buvo žymiai pagerbtas, nes mat vienymo 20-tos kuopos, kaip
— Petnyezioj pripuola Szv. riszkas tankas su nuogomis
Žinios kurios dabar ateina
kreipiasi in savo dangus, ne tik kad jo paveikslas ir >ei- matuos nors da ir labai jaunas,
Gertrūdos ir Szv. Edmundo, o rankomis.
isz Vengrijos sako kad So sukilėlius liautis kariavę ir lerasztis apie ji patilpo vieti bet moka gerai protauti ir taip
Tautiszka Vardine: Kubile. Ir
vietai isztrauke savo kariszžudine, nes, ji sako, karas niuose “Letuviu Naujumuose’, sakant gasipadoriauti. Nes jis
Nors dar negalima dažinota diena: 1940 m., Komunistu
kurias tai leidžia viengentis pastarojo laiku prie savo namo
kas tankas ir savo kariuome jau laimėtas.
Partija Amerikoje nubalsavo ti kiek buvo iszžudinta ir
[Juozas Gustis, bet ir vietinis ;po adresu: 2339 E. Allegheny
ne isz Budapeszto, bet kad
nutraukti visus santykius su kiek buvo sužeista per szita
Į Ekrainiecziu dienrasztis: ‘Am- uly., Philadelphijoje, pastate
Tarptautiniu Komunizmu ir su
į etika” savyje turėjo jo pa- laibai puiku murini virtuves
visomis kitu krasztu Komunis
ti su tais paežiais peiliais.
į buvo perdurta in kelias vietas
— Senas Jurgelis.
j veikslą ir tinkama proza ji iii kamlbari.
tu partijomis, bet ežia buvo tik MOTERIS
Joseph Sombardo, trisde- prie jos krutinės. Jis ja nu varžteli apie ji. Bet taipogi ir
— Panele June, duktė
nudavimas, visiemęs akis ap
SUBADINTA szimts devynių metu amžiaus nesze in aptieka, ir isz ten pa- vieitnis Ukrainieczįu sa
pons. Broniu J. Sklariu, isz
muilinti.
ir jo žmona, Roza Sombardo, szauke policija.
rasztis Szliach - Kelias
West I’hiladelphijos, ana sannauninka
Kaipocziu
tokiu
pat
trisdeszimts septynui metu am , Detektyvai 5tengiesl ja isz
vaite sugryžo isz Europiszkos
Vyras Surastas
V b t e r a n u Administracija
budo
pagePbe
kaip
ir
dienraszIžiaus randasi Einstein ligoniu- [ kla„sineti> bet lig-Mlines dakta.
keliones, knr ji turistavo per
stengiasi palengvinti Veteratis
“
Amerika.
”
Nes.
jame
irgi
Pusgyvis
Madrid, Iszpanija., Rymoje,
eje pavojingoje padėtyje.
raį jiems pasake kad j; per
.'iiams pirfktis namus ant iszino'patilpo jo paveikslas, kaip ir
kesczio ant ilgu iszmokescziu.
Sulyg policijantu raportu, silpna atsakyti in ju klaus- tinkamas rasz.telis apie Kanauir Paryžiuje
Bet tie Veteranai baisiai daug
SOUTH PHILADELPHIA, Ponia Sombardo atszliubavo mus. O jos vyras, tu dektyvu ninka Feliksą. Kapoeziu.
Praneuzi joje.
daugiau už tokius savo namus
kad negalėjo matyt Lietuva.
mokės negu jie mokėtu, jeigu PA. — Czia iszrodo kad vyras in gazolino stoti, kuria veda paimtas murmėjo kad, “Asz
jie ’be tu niorgicziu juos pirk su peiliu subadė savo žmona ir penkios deszimts asztuoniu me.norėjau ja nudėti, užmuszti, czio, po vadovyste ponios Ele Panele Jonija sako kad ji labai
nos Kazalkauskienes invvks užganėdinta isz savo Europaskui stengiesi save nusidur- 1 tu amžiaus Angelo Costello. Ji bet man gal nepasiseke.”
tus!.

AFTER HIGH SCHOOL - COLLEGE
s.

;

.

Pennsylvania Power & Light Company’s Program of Educational
Assistance, under which six scholarships are awarded yearly,
could help answer that question for your son or daughter.
Perhaps you have a son or daughter,
a high school senior, who will be eligible
for college in 1957. Or, perhaps you
know of some other deserving young
man or woman who will soon be ready
to enroll in an institution of higher
learning.
If you do, tell them about Penn
sylvania Power & Light Company’s

program for educational assistance,
under which six scholarships are availble each year to area young people
whose parents are PP&L customers.

Have them ask at their high school
or nearest PP&L office for a copy of the
scholarship brochure. Have them dis
cuss the program with their high school
principal or guidance teacher.

< GET THIS INFORMATIVE BROCHURE TODAY
(Stop in, phone or write your nearest P.P.&l. oHiss today)

Each PP&L scholarship winner will have $500
paid toward his or her tuition each year.
Each PP&L scholarship winner may choose to
attend any one of 15 Central Eastern Pennsylvania
colleges, and may select any four-year college
course which leads to a baccalaureate degree.

v.

R & LIGHT COMPANY
(AMERICAN EDUCATION WEEK—November 11 to 17—A reminder to become better acquainted with your children’s schools)
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Graži ir jauna Peggy Bo
snyak pasinaudoja proga su
spausti sniegą bole, ant Mt.
Baldy kalno, Californijoje,
kur jau nukrito apie pusan
tro colio gilumo sniego. Szitas kalnas yra szesziu tukstancziu penkių szimtu pėdu
augsztumo.
•
'
Gyventojai sako kad jie
neatsimena kada taip anksti
sniegas krito ant szito kalno
kaip sziais metais.

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

