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20 DIVIZIJŲ IN
VENGRIJA

Pennsylvanijos valstijoje pie-į
--------nas pabrango puse cento ant
: svertos. Pieno kompanijos
t
kurie suspėjo paaiszkinasi kad taip jos buvo
t SVIFTAI
OU V 1 TAI VFT
U.L VAI
v . w j Vengrai,
ir atsidure Austrij0je sa.
priverstos ta savo pieną pa- į
ko kad kalnuose sukilėliai dar
branginti, nes darbininkai bu-į
vis kariauja, dar vis nepasi; vo parelkalave ir yra gave di-;
CAMP KILMER, N. J. —
BUDAPESZTAS, VENGRI- duodai desnes mokestis. Darbininkai;
JA. — Sovietai, norėdami pa-Į Pne darbininku straiku yra
Szeszios deszimts Vengru, vyru
; kurie ta pieną pagamina ir iszmoterų ir vaiku da niekados
I redinti kad jie jokiu baiku ne- prisidėję ir ūkininkai, ir dabar
važ; neja dabar gauna apie de-.
nebuvo mate tokios linksmos
ikreczia, yra pasiuntė dvide- ne tik Vengrams, bet ir pa
vynis dolerius ant sanvaites
į dienos, kaip dabar mato Ame
szimts savo armijos divizijų in tiems Sovietams badas stūkso
^augiau. Ir už tai kompanijos
rikoje. Jiems jau bado ir bai-l
I Vengrija, stacz’ai isz Rusijos. in akis.
sako kad jes buvo priverstos
mes dienos praėjo; jiems jau
i Szitos divizijos dabar parems i Eina kiti gandai kad apie
plena ant puses cento pabran
nebereikes slapstytis ir nakti
' tas penkiolika divizijas, kurios trisdeszimts tukstancziu suki
ginti kad galėtu tas didesnes
mis drebėti belaukiant slaptos
j jau dabar cz a randasi, ir ku- lėliu yra jau dabar iszveszta ar
; algas savo darbininkams atmopolicijos.
i rios tiek bėdos turėjo numal- vežama in Sibirą! Bet kitos ži
; keti.
Jie tai pirmutiniai isz pen
nios teipgi ateina kad sukilė
szinti Vengrus sukilėlius.
Kitos kompanijos, kuriu'
Pavargę Vengrijos sukilė vis kariauja, vis tikėdami
kių tukstancziu, kuriuos Ame
• Premieras Janos Kada.r, So- liai kurie dar nėra pasidavė,
paramos ir pagelbos isz ' darbininkai negauna nei cento rikos valdžia in musu kraszta
liai žengia skersai Austrijos
l vietų padupezninkas Vengrijo- yra keletą tu traukiniu sustabAmerikos kuri pagelba nie daugiau teipgi ta savo pieną insilies.
rubežiu prie Nickelsdorf,
dine ir savo draugus iszlaisvibėgdami nuo artejaneziu So kados neateis, nes ji pasivė i pabrangino kad palaikius ly Jie atskrido ežia isz nelais-į
Anna Kethly, Vengrijos 1 je sako kad Sovietu kariuome- ne, kai jierbuvo vežami in SibiI nes atvyksta skersai rubežiu
gia preke.
linus del musu rinkimu.
vietu armijų savo kraszte.
ves ant Amerikos didžiausio; Socialistu vadove, kurie bu prie Zahony, nežiūrint tu strai ' ra.
Czia matyti kad kai darbi
Musu valdžiai Amerike,
Gandai eina kad ta trumpo
eroplano; jiems in Camp Kil vo paskirta kraszto Minis- ku, kurias Vengrijos darbinin
ninkai
pareikalauja
didesnes
laibiau rūpėjo Prezeidento
amžiaus Vengrijos laisve yra
mer tuojaus buvo parūpinta; terka, Premiero Imre Nagy kai yra paskelbė ir dabar veda.
algas
isz
savo
kompanijų,
tai
Rinkimai negu tu žmonių
dabar sutrinta Sovietu kaszilta vakariene. Paskui visi sztabe, atvažiavo in New
Kai mes szita straipsneli ra
gyvasties. Bet tie Vengrai ne kompanija nukenezia, bet i! buvo aprūpinti sziltais ir ge York miestą, praszyti savo
riszko sztabo. Vis eina kiti
gandai kad kai kurie sukilė nesuprato ir nežinojo kiek tie paprasti kostumeriai, kurie i rais drabužiais; jauniems buvo krasztui pagelbos isz musu škome tai jau eina gandai kad
ta tavora, ta pieną vartuoja.
Sovietai pareikalaus kad tos
mums rupi Rinkimai!
liai dar vis nepasiduoda, dar
parūpinta
pasilinksminimo ■kraszto. Ji savo kraszto pa
VIENNA, AUSTRIJA. —
dėti ir praszyma padėjo prie I štraikos butu nutrauktos. Bet
vietos.
j kiek galima iki sziol dažinoti, Vengrijos geležinkelio inžinie
’ iszteisijitas, bet dabar yra su- į
Daktarai stovi pasirenge vi Tautu Sanjungos duriu ir
rius su savo szeimyna atvažia
j laikytas ne del szitos žmogžu- i
sus iszagzaminavuoti. Armijos sake kad jeigu Tautu San- į tai iszrodo kad Vengrai to inI sakymo nepaklausys ir nepai- vo in Austrija ir atsivežė su sa
i dystes, bet del to kad jis savo Į
autobusai stovi pasirnege visus junga dar vis giriasi kad ji
vimi traukino inžina..
‘parole’ buvo peržengęs, nepa-į
juos nuveszti in Camp Mercy, yra visu Tautu San junga tai 1 sins ir vis straikuos, nors daInžinieriui buvo pasakyta
sirodindamas savo policijos
kur jiems yra parūpinta namai, dabar laikas parodinti ta I lis darbininku jau yra sugryvirtuves ir vaikams pasibovi- sajingiszkuma ir sustabdinti že in savo darbus, ar tai per važiuoti in St. Gotthard, prie
prižiūrėtojui kas sanvaite. Jis!
pat rubežiaus.
Sovietus, kurie baigia už priviliojimus ar isz baimes.
nimo vietos.
isz pradžių buvo intarats kaipo j
Sovietu kariuomenes komanInžinierius isz Szombathely
Isz ežia jie iszsiskirstys po grobti visa Vengrijos krasz
szitos žmogžudystes kaltinin
dorlus
Major
Generolaa
K.
ta.
Jc-s
paskyrimas
in
Tautu
greitai susirinko savo szeimyvisa musu kraszta, kur drau
kas.
gai, kaip ir jie, buvusieji Dy- Sanjunga kaipo atstove ir j Grebennyik sako kad jis laukia nele, visus paslėpė savo trau
pukai juos priims, priglaus ir delegate ja iszgelbejo isz So ■ apie dvieju szimtu tukstancziu kinio inžine ir iszvažiavo. Kai
I
I vietu ranku.
į Sovietu kareiviu, ir kad jie jau jis privažiavo St. Gotthard
I jiems darbus sujieszkos.
dabar atvažiuoja'.
miestą prie pat rubežiaus, jis
PHILADELPHIA, PA. —
I Ir visa tai jiems visai už dySovietai Vengrijoje jau da atkabino kitus to savo trauki
Isz baimes drebedabas, dvide-'
j'ka! Tie Vengrai negali tikėti. Sztabas pranesze kad trisdeį kad jie pasiekė toki rojų, kadi szimts metu amžiaus Master bar turi keturis tukstanezius nio karus ir paleido savo inži
szimts vieno meto amžiaus juo-1
szeszis szimtu kariszku tanku. na visu smarkumu, greitumu,
dūkas, buvęs kareivis, marinas, į
j kareiviai juos nestumdo, ne Sergeant Raymond G. Yeager
Bet nežiūrint viso to, ateina rubežiaus link ir pasiekė Aus
kuris buvo per visa sanvaite
i stramužina, bet jiems pagelbos pasikorė savo kambaryje.
(ranka
kad j % niOS kad sukilėliai mažės trijos stoti Jennersdorf, kur
jieszkomas, buvo užtiktas ir II LANCASTER, PA. — An! ranka iszteisia
iszteisia ir
ir stengiasi
stengiasi susu-11 Ligonines
Ligonines daktarai
daktarai sako
sako kad
sau ir savo szeiI sidraugauti. Tai, sulyg ju pa- Į jis pasikorė, pasimirė tarp pu- imuose miegeliuose ir prie- jis pasiprasze
...
suimtas tuszcziuose vieno fab-i1 tras gaisras in Lancaster mies- j
tyrimu ir iszrokavimu, ne ka-, se po szesziu ir septintos va- miescziuose dar vis laikosi, dar . mynai saugios vietos nuo Koriko kambariuose, in Kensing-! ta per pusvalandi privertė pen
kios deszimts ‘ svecziu iszsi, reivio būdas.
I landos ana vakara. Jis paliko įV1S nePas:duodai munistu.
ton.
Jis buvo isztrauktas isz to kraustyti isz savo kambariu
i Antras Amerikos eroplanas j savo motina Ponia Mary Ąlicej
St.
George
vieszbuczio.
Bet
ug

fabriko vos gyvas, nes jis buvo
Aprisztas ir daktaru pri- j nutupe Ketverge, kaip tik per I Yeager ir seserį Grace Yeager
stengęsis save nusižudinti, per niagesiai greitai pribuvo ir ta j žiuricmas,
Nojman Boss Dekavones Diena, ir keli kiti isz Lancaster, Pa.
gaisra
užgesino
ant
pirmo
augi
sipjaudamas ranku gyslas ir
linksmai szypsojasi in ! lekia in McGuire ir Milwaukee ;--------------------- -—
szczio
pirm
negu
jis
galėjo
in-;
paskui trucyznos iszgerdamas.
Springhill, Nova Scotia, kai i aerodromus su tokiais pat VenSzitas juodukas, Edward;i sigaleti po visa vieszbuti. Bet ir I jis ant keliu ir ranku iszriog- , grais pabėgėliais.
Henry Maddox, nuo Girard!| taip, to vieszbuczio savininkai, linejo, iszlipo du tukstancziu | Armijos sztabas sako kad vi-1
Avenue policijantams prisipa-lI sako kad iszkados buvo pada- pėdu isz Cumberland mainu, I si tie Vengrai gaus nei mažiau I
žino kad jis buvo nuszoves sen- !i ryta ant keliu szimtu tukstan- kasyklų. Jis buvo vienas isz i daugiau, praseziau, nei geriau į 31
tynios deszimts penkių metu ; ežiu doleriu.
trisdesezimts szesziu mainie- negu musu kareiviai gauna,;
amžiaus Joseph Langman ir
riu kurie iszsigelbejo ir rado ’kaslink maisto. Bet tiems Ven-:
baisiai buvo jo žmona sumukaip isz tu mainu iszlipti ar grams, nabagams tas kareivio l
DAGUA, COLOMBIA. —
szes. Ir už visa ta savo niekiszlysti. Kiti szeszios de I maistas tai baisi puota.
Kiek galima sužinoti tai vienas
szyste jis buvo gavės tik sze
ss imts penki mainieriai buvo ■ Armijos slauges, nurses tuo-'
Amerikietis, penkios deszimts;
szios desz’mts doleriu. Jis paužkasti per ta susprogima 'jaus buvo pristatytos rūpintis
siaiszkino kad jam pinigu rei PHILADELPHIA, PA. -- j per septynios deszimts sze- imažycziais ir jiems parūpinti, penkių metu amžiaus Joseph
i Rosen, isz Fhiladelphijos žuvo
Nors dabar Philadelphijoje ir! szias valandas, pirm negu j tinkama maista.
kėjo del randos.
Jis buvo kelis žodžius su sa visoje apylinkėje buvo gražu iri savanoriai mainieriai, darbi į Jiems net ir ligonine yra pa- i toje eroplano nelaimėje, Covo krauju paraszes savo žmo szilta, bet praneszta kad dabar ninkais juos paseke. Ketu ; rūpinta jeigu kurie isz ju rei- 'omtija kraszte, kai didelis
eroplanas nukrito ir sudužo ir
nai: “Dovanok man, Asz tave bus labai szalta, ir kad tas szal- riolika isz ju jau buvo mirė I kalautu tokios priežiūros.
tis mus per kelias sanvaites ka- į kai tie savanoriai darbiniu- ! Kai visi bus iszagzaminavuo- užmusze trisdeszimts viena Ii
myliu. ’ ’
i ti ir kai ju vardai bus suraszy- žmogų. Gandai eina kad isz vi-1
Kai jis buvo suimtas jis bu-!muoskai juos pasiekė.
vo greitai nuvesztas in Hahne-1 Oro praneszejai sako kad
- ' ti; jie gales važiuoti in New so toje nelaimėje žuvo penki
mann ligonine, isz kur vėliau! Philadelphija ir visa apylinke
Ka raszo ponia M. Czipiene, Brunswick, kur gyvena apie Amerikiecziai.
Tas eroplanas nukrito ir su(Tasa Ant 4 Puslapio)
jis buvo perkeltas in Philadel gali tikėtis dabar daug szalto isz Newark, N. J. Gerbiama;
■ degė, teskrisdamas isz Buena
tvarka.
Anglijos lakūnai kareiviai
phia General ligonine, kur poli oro ir svarbaus vėjo ir lietaus. “Saules” Redakcija: Prisiun-;
1 Ventura in Cali, Colombia.
Amerikos valdžia szitam
paratruperiai ežia lekia isz
cijos sargai ji dabar diena ir Sniegas pasirodins in Pocono ežiu jumis septynis dolerius del!
Anglijos žingsniui baisiai
Visi ant to eroplano buvo Ciprijos bazes in ta sukilimą
nakti serge, bet juodukas Ed- kalnus ir in visa Pennsylvani- atnaujinimo mano prenumera- į
prieszinosi priesz rinkinius,
taip sudeginti, kad nebuvo ga-' in Port Said. Gandai eina
warda Maddox pasimirė nuo jos sziaurini kraszta.
ta už laikraszti ‘ ‘ Saule ’ ’ ant ki-!
bet dabar nieko nei nevapteĮima nei vieno pažinti. Visi bu- kad szitie paratruperiai daro
tos trucyznos kuris buvo pa Chicagos miestas jau dabar to meto. Asz myliu skaityt į
leja. Dabar, kai Republikoėmęs kelis dienas atgal.
yra susilaukęs sniego. Daug ke “Saule” nes man labai patinka; EGLIN AIR FORCE BASE, v<> ant vietos palaidoti, paka- kelia Anglijos kariuomenei
nai laimėjo Prezidento rinki
Kitas prasikaltėlis, in ji la liu ir vieszkeliu yra dabar už ir patariu kitiems užsiraszyti! FLORIDA. — Amerikos Laku- į vuoti. Katalikas Kunigas sutei- ir laivynui in Suez Kanala
mus tai viskas atsimainė.
bai panaszus, kuris buvo polici snigtu, ir policija visiems pata laikraszti “Saule”. Su geraisi nu sztabas paskelbė, kad Mas- Į ke paskutini patarnavima virsz ir kad jie visa ta kraszta da
bar yra pasiėmė po savo
velinimais visiemes.
jter Saržentas ežia nusižudė, j visu j u bendro kapo.
jos jieszkomas ir suimtas buvo ria atsargiai važiuoti.

Tokios Dienos Nebuvo
Mate

DO VISA KRASZTA

INŽINIERIUS AT
VAŽIAVO IN LAISVE

Vienas Mainierys
Isz Laiminguju

Isz Amerikos
ŽMOGŽUDIS

SUIMTAS

Norėjo Nusižudinti,
Nusitrucinti, Pasimirė

VIESZBUTIS

50 Svecziu Iszbego

Paratruperiai In Egiptą

EROPLANO

NELAIMEI

Žuvo Colombia
Kraszte

BUS DAUG
SZALCZIAU

LAKŪNAS
NUSIŽUDĖ
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stacziai in Antwerp miesto ka sijos Komunistai ar Sovietai. nepripažint del jo narsumą.
— Perpraszau tave myli- gas
<
kriminaliszkas apraszyNo.158—A p i e Kapitonas
Tuom pasirodė jog yra linkus ;mas prietelau! Teiksiesi da 1■nas, 202 pus, 50c.
lėjimą.
Stormfield Danguje; Pabėgė
Prancūzija: pasiims beveik in silpnybes kaip ir visos mo karta su žmonimi peržiuretie
No.103—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
teres.
Dabar, kai viso pasaulio visa savo kariumoene in Sziausoda, ha mane turi ant valan- isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
akys atkreiptos in Vengrija ir rine Afrika ir in Egiptą.
Ant galo pirma karta susi delse palikt.
:zio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
Suez Kanalo, Arabu-Žydu in Vidru Rytus visai nebutu
Prancūzai dabar dar dau tinka su tikru keisejimu ant sa —• Tiktai be pasiutystes ■įžlieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
klausimas, toli gražu, dar ne- dyvai jeigu Albanijos žmones giau savo vaisko siunezia in vo dorybes. Už tai-gi padėji
Alfredai tarė apmalszinedamas lideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; Viesziszrisztas. Amerikos valdžia sukiltu priesz Sovietus, nežiū Afrika.
mas tas naujas del josios bu- profesoris.
,
No.111—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
dar nebežino kas tenai bus, už rint kad ežia randasi tarp pen
dino josios duszioje smagumus — Ponas Alfredas nieko ne talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
tai tyli ir laukia.
kių ir deszimts tukstaneziu So Bet iszrodo kad visi Prancū sumaiszytus su baime, džiaugs atsakai, tiktai durys užtrenkė, Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
Jau dabar iszrodo kad Tau vietu kareiviu. Albanijoje ba zijos kariszki er opi anai, laivai mu ir piktumu.
rakta užsuko ir kaip kokis ba ka negalėjo savo liežuvio dės
ir Kitus Dangiszkus Kū
<
tu Sanjungos tarptautine, Poli das siauezia, ir eina gandai kad ir vaiskas nenumalszins tu Ant josios lupu gulėjo žo vaiskavas, ligiu ingsniu prisisulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis ; Grapas; Ėg
cine Armija szito klausimo ne- Sovietu virszuneje ne viskas Afrikiecziu.
džiai pilni rūstybes, kakta su artinejo, traukdamas su savim Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
iszrisz.
raukė, drebėjo pamisimus apie szsuni. Szuo buvo puikus vižlas Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
tvarkoj, nes keli tūzai tarpu
Dabar didžausias klausimas: saves peszasi.
Nors karas dar nėra niekur Alfreda savo vyra, o vienok.... su blekine rinkia ant kaklo la ir visos bobos; Teipgi juokai,
No. 166—Apie Simus Mai
Ar szitas susikirimas pavirs in
nepaskelbtas, bet musziai ir su Baisus larumas už langu pri- bai drueziai ka tik dabar pa rodos, trumpi pasakaitymai ii tinus; Iszklausyta Malda
Antra Korėjos Kara, ar iszsi- K remi i nas dabar kaltina sikirtimai kasdien invyksta.
spyrinejo ja ant isztarimo žo žeistas in koja, ka virbynai pa- t. t., 52 puslapiu, 20c.
Vargszo; Geras Medėjus. 20a.
ples in Treczia Pasaulini Ka Krusziczeva už sukilimus Len
džio ir tarė:
sattyti sode nuvertė.
No.172—Apie Duktė Mariu;
ra"? Bet apie Taika ar Paliau kijoje ir Vengrijoje. Galimas •Galima stacziai sakyti kad — Nelaimingas! Kaip po Ponas Alfredas nesakyda No.112—Trys apysakos apie
pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
bas retas, kuris Dipliomatas daigtas kad jo vadovystes die Sovietams ir Komunistams, ant nas in czipn gavaisi ?
mas nei žodžio, pertrauke szuni czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
ežia kalba!
— Tur 'but mane pažinsta priesz paezia ir storu balsu, lai Kristupą; Juokingi szposelei;
laisves franto 'baisiai neramu.
nos suskaitytos.
No.173—Apie Talmudo Pa
pamisimo užklaustas, ir atsake kydamasis nuo piktumo tare in Kaip traukt giliukingai Einiki
slaptys ; Du Mokiniu; Kam IszNors Republikonai laimėjo
Sovietu Centro Komisija su Vidur Rytu krasztai yra pa su susijudinimu. Per Įauga, ba ja:
ir kiti sžposeliai, 20c.
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.
Rinkimus del Prezidento ir sirenka paskutine szio menesio sirengė stoti su Egipto Nasser mane vijosi tai turėjau pasi — Per visa mano' gy venimą
No.116
—
Istorija
ape
SieraViee-Prezidento, bet daug De sanvaite. Tai tada Nikita priesz Vakarines tautas, bet slėpt.
tikėjausi to. Pasibaigė. Norė ta. Puikus apraszymas. 119 No.175—Kuczios Žemaites;
mokratu laimėjo savo miestuo Kruszczevas dažinos kur jis sa jie dar nori žinoti kaip ir kur — Ar tave vijosi? Paszau jai jegamastiene, tai dabar atGudras Piemenis; Isz Ko Susi
puslapiu,
20c.
se ir valstijose. , Demokratai vo partijoje stovi.
Amerika stos ar stovės kai to ke su didžiausiu persiemimu. siskyrsime. Nes pirmiause no- No.119—Keturios istorijos, darė Anglis; Kaimiecziu Aimavaldo Kongresą.
navymai; Eiles; Kokis Budais
Tai prasiszalinkie ka grei- retau dasižinotie, koki sau iszkie sukilimai bus invykdinti.
apie Gražia Haremo Nevalnin- Apgavikai Apgauna Žmonis;
eziause. /
,
Yugoslavijoje, Amerikos pa
sirinkai ir kaip jis vadinasi. ke; Luoszis; Viena Motina;
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Darbininku Unijos ne taip ge lba ir parama dar vis laiko
—
Gerai
pone!
Atsake
jau

Nauji, gražus ir brangus au
Tai pasakęs insmeige akis in Vaikucziu plepėjimas, 62 pus.,
Paveikslai. 20c.
jau gerai pasirodė per Rinki Marshal Tito valdžioje. Bet jei tomobiliai vilioja žmones. Au nikaitis nes negreieziau kol paezia.
20c.
mus. Unijos reme Demokratus, gu dar daugiau krasztu sukils tomobiliu pardavežjai džiau dažinosiu, kol aplankysiu žodi. — .Ar tyli tarė, kas kartas
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
No.120
—
Dvi
istorijos
apie
bet daug daibininku 'balsavo priesz Komunizmą tai jau ir jo giasi ir sako kad dauguma — Nieko neaplaikysi nedo užsidegdamas piktumu
gal Valukas isz girios; Ant nema Skaitymo ir Raszymo. 25c.
už Eisenhoweri, nepaisant sa dienos suskaitytos.
žmonių nei neklausia kiek tie ras, paszauke pone Herminija džiaugiesi jog tas latras iszpru- no. 58 pus., 20c.
vo uniju bosu.
nauji automobiliai kasztuoja. tavo mierai yra pasiutia.
Kitokios Knygos
do isz mano nagu nesidžiauk.
No.127—Trys istorijos apie
— Pone! Alan rodos, jog ta Isz po žemes iszkasiu! Asz jam
Kai Vengrai sukilėliai krei Jie perka ir gana.
Duktė Pustyniu; Peleniute;
Dauguma farmeriu reme Ei pėsi in ji pagelbos per savo su
vo szirdyje rasiu daugiau gai atkepsiu, iszcziul'besiu jo krau
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c
No.178—Tikrausias Kabalas
senhoweri. Daug Juoduku Pie kilimą, Tito labai szaltai jiems
lėsies ir atleidimo, jeigu dasi- ją kaip voras isz musies! Aks
No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
tinėse valstijose pirma syki atsake. Už ta nei Vengrai, nei
žinosi.
tinus in panages kalsiu. Smalo dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
balsavo už Repulblikonus ir už jo paties kraszto žmones jam
—1 Žinau viską! Pertrauke je kepinsiu.
25c.
Eisenlioweri.
jam. Žinom ir privalau trauk Ir negalėdamas susilaikyt isz No.132—Trys istorijos: Apie
nedovanos.
No.180—Kvitu K n y g u t e
tis isz czion ir poną palikt tame! piktumo, pardėjo labai baisiai Anglorius isz Valencziojs, Kožnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu LigoDaug žmonių balsavo už Ei Jugoslavijos Tito sveikino
'buvime, nes kad esi jaunas, tai baubt.
Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
senlioweri, bet paskui perskele Lenkus kai jie stojo priesz So
tas tave iszteisina.
.» —■ Ar tu mistini, jog asz ne
76 puslapiu. 25c.
180U>—Kvitu Knygute
savo tikieta, savo vota ir bal vietus, bet už keliu dienu jis
Daug Drąsesnes
— Tai atleisk man prasi turiu davadu. Turiu! Ha! DreDraugystėms, del Kasieriaus
savo už kitus Demokratus, nes pasmerkė Vengrijos sukilėlius
žengimą pone! Paszauke su1 bi! Maeziau ji po mano langais No.129—Keturios istorijos:
Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
nors jie myli Eisenhoweri, jie kaipo razlbaininkus. Jis szi- Moterys yra paprastai daug
džiaugsmu.
nakti mieste. Slankiojo vagis.
kimu. 25c.
nepasitiki ant Republikonu taip nori vis pataikinti drau- Drąsesnes už vyrus ir
. —■ Atleidžiu, tarė staigai ir Netikėjau mano akims. Džiau Keliautojai in Szventa Žeme;
Beda; Tamsunus prigauna. 58
No.194—Trumpas
K at a Iipartijos.
daug narsesnes,
su gerybe tiktai po tomis išžir gėsi. Suniekinai ir pagadinai
gyste su Amerika isz kurios jis
puslapiu, 20c.
kiszkas Katekizmas, pagal iszgomis, jog trauksiesi tuojaus ir mano laime. Nes asz ta tavo
tiek daug pinigu ir paramos Prie visokiu užsiėmimu
Buvo aiszkiai matyti dide gauna, bet tuo paezui sykiu jis
No.134—Dvi istorijos: Baisi guldima Kun. Piliauskio, su
ir lengvatikesnes.
užmirszi!
mylima sutrinsiu kaip vabala.
nekurias Naudingais Padėji
le Politine permaina musu ko- nori vėl susidraugauti su So Szetonas ne del to atėjo
— Niekados! Atsake drūtai —• Alfredai, Paszauke su Žudinsta, Urlika Razbaininka,
mais. 35c.
legistu tarpe. Keli, metai atgal vietais.
Gundyt Jieva vietoje
ir su smutku. Niekados! Tai puikumu ponia Hermina. Asz 43 puslapiu, 20c.
kolegistas didžiavosi kad jis
Adomo,
No.196—Stacijos arba Kal
“Saule” gražiausia ir tinant ko mano gyvastis tiktu?
nesuprantu ko tu nori?
ne kaip kiti, kad jis yra Demo Jugoslavijos žmones dabar Kad motere buvo silpnesnis
- Pasigailėk manes pone!
— Ach nesupranti manės, kalniausia dovana nuo Lietu- varija Viesz. Jezuso Kristuso
15c.
— Nei žodžio
daugiau! atsake szaipai ar jau savo vyro vio, Lietuviui.
kratas, “New Dealeris”, Libe mato kad ju vadas ir didvyris
sutvėrimas,
Pertrauke jam ponia Hermini pradėjai nesuprast. Kalbėk, pa No.138—Apie Irlanda; Ro No.197—Graudus Verksmai
ralas su Roosevelto partija. Bū Tito greieziau linksta prie So O Adomas augsztesnis
ti Republikonu buvo jau atei- vietu Rusijos, negu prie savo
ja. Ar negirdi riksmus ir jiesz- szauke su perkūnija, atsakyk: bertas Velnias; Medėjus; Kaip arba Pasibudinimas prie Apsutvėrimas.
kojimus! Tai mano vyras! Jei nuo kaip senei susibėgote, kur "? Kuzma Skripkorius Likos Tur mislinimo Kanczios Viesz. Mu
nanczios senatvės ženklas.
Jisai atėjo gundyt Jieva
kraszto.
su Jezuso Kristuso. Knygute
gu tave suras tai dingai! Pa- Kas buvo tam visam mekleriu! tingu Ponu. 35c.
Del to, kad motere nebijo
Dabar iszrodo kad Demokra Khruszczevo dienos Krernliczedykie mane ir mano baisu — Tu siunti, žmogau ir No.142—A p i e Paveikslas reikalinga ant Gavėnios. Pa
velnio,
tai ir Liberalai yra pasene ir ne jau dabar suskaitytos.
padėjimą.
Bet kaipo akyvesnis
mane apszemeižineji, su verks Gyvenimo, Niiopolei Mateuszo gal senoviszko būda, 15c.
isz modos iszeje, nes jie buvo
— Nes ponia! Tavo vyras mu atsake Hermina.
Sutvėrimas už vyra,
Jerukausko, Osieczna. 40 pus No.198—Gromata arba Mu
galingi ir populiarus dvidejeigu tu tiksi ir norėsi.
ka musu Iszganytojaus Jezuso
— Ach, kokia tu nekaltas lapiu, 20c.
Sovietai dabar grysz prie Norėjo su juom pasipažinti.
szimts metu atgal su Roosevel- Stalino griesztos tvarkos su sa Jeigu tai butu szetonas
— Tegul mane Dievas sau avinėlis paszauke vos susilai No.144— Apie Ranka Ap- Kristuso, peraszyta isz grotuo
tu, “New Deal” ir kairėn pu vo pavergtais krasztais. Bet tie Atejas Adoma gundyt, ....... goja, atsake su dorybe. Nieka kydamas, asz ant tokiu avinelu veizdos, Nedaejusia Žudinsta, tos rastos grabe musu Iszgany
sėn linkusiais Demokratais. pavergti krasztai ar paragavę Tai ligi sziai dienai butu ... dos mano gyvasteje. Iszsižade- pasipažinau gerai. Jau tai to Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę tojaus Jeruzolima. 10c.
Dabar pažangieji kolegistai tai ar dagirde apie laisve dabar Paskui ji begiojas po
kie tosios vilties.
per daug.
No.200—Eustakijuszas. Is
va Zokoninka Bernadina. 61
Republikonai.
Isz kur tas baisus vyrokaš ?
torija isz Pirmutiniu Amžių
— O prakeikta!
O mano puslapiu, 20c.
jau nerimuos ir vis kils priesz Svietą su gundimu.
a
—■ Tai suvis lengvas nu varge! Ir da tas nevydonas iszKrikszczionybes. 128 pus. 35c.
ta Sovietu valdžia.
No.145—A p i e Velniszkas
Republikonu svarbiausias ir
sprendimas ! Paszauke. Kas po tranko isz mano ranku.
Malūnas Kaip Studentas Lo No.201—Istorija apie Amži
didžiausias darbas per ateinannui
liepe"?
Czia paszoko, spyrė biedna jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste na Žydą. Jo kelione po svietą
Komunistai Kinijoje mažai
czius keturis metus, tai prisi ka paiso kas darosi Europoje.
Asz mislinau, jog ponia esi szuni, pagriebė u'ž kaldinęs rin
buklinga Puodą, Dainele. 47 ir liudymas apie Jezu Kristų.
KAS
traukti prie saves tuos buvu Kinijoje Kinijos Komunistai
tokios paezios misles kaip ir kes pakele augsztyn.
Pukius apraszymas. 20c.
puslapiu, 15c.
sius
senius kąra laimėjo be Sovietu Rusi GALĖJO TIKĖTIS asz buvau tame tvirtas.
Szuo cipi ir urzgėjo.
f*.-. Liberalus
‘ ’ ’ ; ir ,: \tuos
■
No.146—Apie Auka Nihilis No.202—Novena, Stebuklin
Republikonus, kuriuos Eisen- jos pagelbos; ir už tai jie jau—• Tai turi ponas klaida!
— Teip padarysiu su jo po tu, Stebuklas Kuczios NaktL go Medaliko Dievo Motinoi
howeris dar gali prisikalbinti cziasi beszaliai ir nepaiso kas
— Gali būtie! Nes toji klai nu, teip ji pakarsiu, 'baube po
Garbei. 15c.
62 puslapiu, 20c.
ir perszneketi, bet kuriu jauni darosi Europoje. Juk Kinieda kaip rodos pasibaigs su ma nas Alfredas indukes ir laks
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
No.148—Apie Joną ir Alena, No.203—Knygute, Tretinin
Republikonai negali pasiekti. cziai Komunistai ežia kara lai
no gyvaste!
tydamas po pakajus kaip ve
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c kių Seraphiszkas Officium. 15c
Czia
ant
gonku
sudundėjo
jas.
mėjo irt kraszta užėmė, o ne Ru- — Niekados nebegsu pa
No.152—Apie Kajimas, Drū
Biznieriai ir fabrikantai tiki
žingtjnai. Pone Hermina paba
— BUS DAUGIAU —
szauke su gyvybe jaunikaitis.
tas Petras, Nuogalis. 62 pus Kaip Užsisakyti Knygas:
si kad ateinancziais metais biz
lo, svarstesi ir paszauke girdi,
Turiu
taje
viesulą
praleist.
lapiu, 20c.
nis bus dar geresnis po Repub SAPNAS MOTINOS
ateina in czion. Slepkis ka greiLaukiu czion drąsai tavo tėvu
KATALOGAS
No.155—Szakinis . Nedoras
Užsisakant knygas is*
cziause!
likonu vadovybe.
SZVENCZIAUSIOS palik mane viena. Tegul atsi Apsidairė aplinkui su didele
Žydas, Du Draugai. 136 pusla szio Katalogo, reikia paminėti
KNYGŲ
spiria pirmutinai ugnai.
>
... MALDA ...
piu, 35c.
tik numeri knygos. Pinigus
In Antwerp miestą, Belgijo
rupeste. Ach', isz pakajaus Zo
Toje valandoje davėsi girdėt
je, vagis Raymond Raets, už :■
Viesz. Jėzaus ir •: staigus • žingsniai. Tai pone sės langas in kele josios gal nė Visi pirmieji Katalogai dabar No.150—Apie Duktė Akme- siuskite per Pacztino Moni-Orra! Sziczion ponas gelbėkis ir yra negeri. Szis Katalogas noriaus, Klara, Nuspręstasis, deri, Express ar Bankino Motiktas apvagiant vienus namus, $ Motinos Szvencz. į
Herminija nuo szuviu ir kirkš
ni-Orderi, o jeigu norite pini
užmirszk.
iszszoko pro Įauga ir isžbego
užima visu anų vieta, todėl Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
niu nugąsdintą, bego dasižinot,
gais siusti, tai reikia Užregis
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
ant ulyczios, paskui, policijanIi- nutverus pastyrusi jauni
užsisakykite knygas isi
kas
stojosi.
Vos
spėjo
Zose
praSapnas Motinos Szventu vejamas jis peszoko per de
kaiti, instume in pakaju dukteNo.151—Apie Vaitas Szvil- truoti laiszka su pinigais.
szito Katalogo
siszalint
in
savo
pakajeli,
du

cziausios,
mieganczios
Nepamirszkite dadeti
vynių pėdu tvora ir inszoko
pikas, Pas Merga, Gražios
res, uždare duris ir drebanti
Nr. 1956
rys
atsidarė
ir
pone
Herminija
ant kalno Alyvų, žemei
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo deszimtuka ekstra del prisiunant viso kūno, priėjo prie sta
Paregėjus
stovinti
pasirodė,
Batanijos,
bažnyczioj
nukas Karalium, 62 pus., 20c. timo kasztu.
lelio
ir
sėdo
ant
kėdės.
ISTORIJOS,
PASAKOS,
su
nusižeminimu,
jaunikaiti
“Talmudo Paslaptys”
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
APYSAKOS, IR T. T.
No.153—Apie Gailuti, Du Visi Moni-Orderiai ir PiniDurys atsidarė su dideliu
persiemus
su
baime
motere
suŽYDU TIKYBOS
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus gai, o ir visi laiszkai “visada
triukszmu.
Zosai
pasirodė
po

Knygos Did. 3%x5% col
turi būti siusti vien tik ant
Labai užimanti apysaka
No.
101
—
Kapitonas
Velnias,
lapiu,
20c.
nas
Alfredas,
traukentis
pas

r
o
nuo
’
oaiinos.
i
uis>idiiczdi
TIKTAI, 25 Cts
szio adreso:
Per paczta, 25 Centai
mislu jai prabėgo per galva. kui save staugenti szuni. Da Puikus apraszymas, didele
SAULE PUBLISHING CO.,
Peikdama pasiutima tojo žmo duryse tarė iii stovinti už duriu k n y ir a. 404 pusiu pi u. 50c.
SAULE PUBLISHING CO..
Saule Publishing Company.
Pirkie U. S. Bonus Mahanoy City, Pa., - U. S. &
N o. 102— Prakeikta, meiliu
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
gaus negalėjo susilaikyt, kad( profesoriaus drebaneziu baisu.
Mahanoy City, Pa., U.S.A

Kas Girdėt
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užsakymu:

' ‘ SAULE ”

mas pasidavė sode, jog net likusiejai rudeninai laipai nuo me
Toja valandoja vidurija. sodo džiu pradėjo nupuolinete, gir
atsiliepe 'balsas ir rodos per- dėt begojanczius po soda iii vi
trauktinas riksmas. Riksmas sas szalis ir perkunini baisa po
tasai didinosi ir artinosi.
no Alfredo:
— Ar girdi ponas, ponas — Nutverk! Laikyk! Beki
profesoriau? Paszaukė su stai lę uižakiu nuo girios! Užstokie
kele! Czia turi būti! Apstokite!
gumu Zose kas ten dedasi.
—■ E! Tai tavo tęvas isz- Apsiaubkite!
rodinejo komedijas su savo me Zose: pasipurtė ir norėjo bėg
džiokle, kasa duo'bes užstuline- ti per duris. Profesorius užėjo
je virbinius ir slaistas. O bus jai už akiu.
isz to kaip nieko. Variu prigau- — Tai jau tinki amt vis
dys in duobes prisirekaus ir ko? Paklau.se isztraukdamas in
nustos. Tai nieko, mano aniuo- ja rankas.
lele tarė su saldumu duok man — Ant visko tinku! Ant
visiko ! Tiktai eikie ponas, gel
pabaigkt.
—■ Paėmė ja už rankos, o bėk užbegkie nelaime! Ten kas
su kita norėjo ja per puse ap baisio dedasi!
— Tuojaus einu nes. paimimt.
Zose kaip be duszįos, užsi kie pirniiause taji žiedą ant
klausius, nepaisė, kas apie ja ženklo jog prižadi būti mano
pati.
darosi.
— Ka pasakytum, klausiu
— Pono pati? Paklausė sutavęs kalbėjo prisikiszes prie .si judinus Zose. Czia velei iszjosios profesorius jeigu tuomi girdo gailu staugimu szunies,
•žmonimi butu, latras nori tave ir ant kart padidinanti arm id e.apsaugot ir su meile, o apglobti ri.
tave apsiaubt, jeigu tuom žmo — Eikie ponas, eikie t nu
gum butu asz!
jaus meldžiu paszaukė nielProfesorius stojo ir rodos džianezia Zose, tegul ji neužjau prilenkė ant savo szalies su inuszta.
džiaugsmu ant veido, lauke ka. Ir kaip be valdžios‘puolė ant
mergina atsakys. Ne turėjo sofkos. Profesorius prilaiky
vienok laiko ant aplaikimo at damas savije susijudinimą, užsakymo, ba sztai baisus riks movijas ant pirszto žiedą, pabueziavo jai ranka ir del apmalszinimo josios iszbego ka
SVARBUS
greieziause. Zose <su aszaromis
PRANESZIMAS! atsiklaupė prie lango ir pradė
jo karsztai melstis.
(Taša)

Apie ‘Saules’
Prenumerata

pats su puczka rankoja pritūpė Į tycziavosi isz padūkimo pono. tis naudodamas isz laiko mėtė
prie atlankos ir lauke. Sutemo Ant kart nuo girios bruzgini- si in paszaline ulyczaite ir bego
suvis. Pradėjo nauktis tai pa ne tvora pasijudino ir pasirodė kiek tiktai pajiegu turėjo. Da
sidarė suvis tamsu. Bernai sė jaunas, vyras su sziaudinia stūmė in szali vejantesi sodaudėdami krūmuose juokėsi ir skrybėlė ant galvos, medejisz- ninka ir begO' kaip apjak.es ant
kai pasirėdęs, pamaiželi ant valandėlės sustojo girdėdamas
4-)♦•***
*»»»«-M-*»***J<-**iH
szunies paszvilpe. Apsidairė baisa stangenezio szunies rodos
A
sargai, perszoko per tvora ir norėjo sugryszt, ir atsiduso,
pamaželi slinko pas altana, o kalbėdamas:
kad buvo daug prikritusiu la — Biednas mano szunelis,
pu, tai nebuvo girdėti žingsnai. medoras galie tiejei kvailiai
¥
¥ Vos vienok padare kelis žings užmuszt. O kad. juosus perkū
¥
¥ nius, rodėsi jam, jog žeme po nas! Czia velei kokis rakalis at
¥
¥
¥ juom pradėjo griūt. Su staigu bėga! Ir leidosi tolyn.
¥
¥ mu szoko in szali ir net parvirAnt kart stojo priesz paka¥
¥
¥ ot. Tasai parpuolimas sudundė jus nuo szalies sodo. Vienas
¥
¥ jo. Ir tuojaus netoli jo davėsi langas priesz ji puvo rietenoms
¥
¥ girdėt balsai.
apaugės. Sustojo ant valande¥
¥
¥
TARADAIKA
— Vyrai laikykite! Jau jis
¥
¥
„
¥ czion! Ir kas tokis stojo priesz Michigan Farm Suris
#«*****♦*-¥***♦***¥*****<*■»
ji, rodos kad isz žemes iszlindo.
Tai ir po Dekavones Diena
Fountain, Michigan
Jaunikaitis
paszoko
nuo
že

vele prie darbo.
mes re'že su kumszczia in kru Jono ir Angelines Andruliu
Daugybe žmonių yra
tinę, tas rogosezium apsivertė ir .ju .szeimynos .“Michigan
tosios nuomones,
Idant padarius žmogų geru, in krumus. Czia riksmas pasi Farm Suris”. Jus esate namuo
kėlė isz. visu szalu, jis szoko se ar kur keliaujate, visuomet
Reike ji lavinti pagal’
bėgt, o czia kaip kaimene szu- reikalaukite “Michigan Farm
gryno mokslo,
nu paskui ji pradėjo vytis. Sūrio.” Szis suris jau per ilgus
Iszvengiant tikėjimo.
Jam nudavė, jog visi medžai metus gaminamas Jono ir An
Bet grynas mokslas
turi rankas ir jog tuojaus. liks gelines Andriuliu ir ju szeimy
Nepadaro žmogaus geru,
nutvertu.
Bet tik gudriu.
nos, Fountain, Mich. Szis suris
Jeigu nemokyta vagi
Isz visu szalu juodulai kokie yra gaminamas pagal receptą
Iszmokysime raszyti ir
užibeginejo jam už akiu. Du atsivežta isz Lietuvos, ir bus
skaityti, kart apibėgo apie soda, in ran gaminimas tik Andriuliu ir ju
Tai padarysime isz jo
da. O-gi ir bego jaunikaitis gi sziemynos. Tas jums užtikrina
da didesniu vagiu,
namas baime. Vienok gal nebū gera kokybe ir jusu mėgiama
Nes jisai gales su kitais
tu isztrukes, kad nestaiga at skoni. Szis suris taip yra mė
vagais susiraszineti,
maina butu užėjus. Iszgirdo giamas Lietuviu, kad jo dide
Pradės padirbti falszyvus visi gailu staugimu szunies lius kiekius siunezia in visas
Vekselius, czekius ir taip
prie vienos slaisots. Puse isz dalis Amerika ir Kanada. Jei
toliaus.
vejiku susilaikė ir su larmu gu panorėsite “Michigan Farm
Jei jau duosime da didesni mėtėsi ant tojo balso ponas Al Suris, tai raszykite ant adre
mokslą^ fredas, kuris buvo užkimęs ir so:
Padekime teismo mokslą,
Michigan Farm Cheese
atsiskyręs nuo gaujos vejiku,
Tai jis taip puikiai mokes
Dairy, Inc.
kas pagriebdamas katra savo
Teisybe ir teise apeiti,
John Andrulis, Pres.,
žmonių bego pas slaistas ir po
Kad ir galo nesurasi.
Fountain, Mich.
ra. kartu nuo didelio džiaugsmo
Jis ir žmogų užmusz ir
szove in ora. Paskui ji bego
Visos geresnes maisto krau
pinigus atims,
užtroszkias ir supykęs Aku tuves su pasididžiavimu aprū
Ir jo niekas nesuseks!
tis.
pina jus su sziuo “Tikru LieTuom laik vejamas jaunikai tuviszku Suriu.”

Sugryszkime dabar ant va
landėlės pas ponia Herminija
deliame susirūpinime jieszkanBrangus Skaitytojai!
czios siuntinio, ir indukusi Al
Leidėjai “Saules” stengiesi freda.
Jei ji padarysime
palaikyti sena preke, kaina
Siutinis atsirado. Buvo ta
. inžinierių,
tol, kol galėjo, bet, matydami, iiiaža kaiiiiuotė, szviesplauke,
O jis norės apvogti
kad kiekviena menesi sunkiau murina mergaite, kuri kaip
Turtinga bažnyczia arba
ir sunkiau užlaikyti spaustuve viesulą bego in miestą,' su ma
banka,
ir iszleisti “Saule,” leidėjai žiuku laiszk’eliu, ant kurio bu
Prie kuriu slapat per
yra priversti pakelti prenume vo para.sz.yta tiejai žodžiai.
durys ineiti negalima.,
rata Dabar!!!
— Ne saugus jaunikaiti,
Tada padarys planus,
Dabar “Saules” Prenumera gelbėkis ir ne drysk pasirodyt
Iszskaitys pasikas urvais
tas bus szitoks:
arti namo. Viską tau dovano
po žeme,
Suvienytose Valstijose: Me ju, kuom priesz mane prasižen‘Net ir už puses mylios
tams $7.00; puse metu $4.00.
gai. Nieko isz. to nenaudosi
Ir insigaus in bažnyczia
Kanadoje: Metams $8.00; apart nelaimes, kitokio vai
ar banka.
puse metu $4.50.
siaus neparodis biednam nuo- Taigi, grinas mokslas vagies
Pietų Amerika, Vokietijoj ir bradui, nuo ko- tas laiszkelis
Nepadaro geresniu žmogumi,
Skotlandije: Metams $10.00; paeina ir savo pasiutystes ne
Bet geresniu vagiu.
pusei metu $5.50.
surinksi. Mano pats turi ant ta
Idant žmogų padarius
Atskiras “Saules” numeris
geru,
vęs aki.
10 centai.
Paraszo nebuvo. Pone Her
Tai reikia jam inkvepti
Prenumerato ir atskiru nu minija neabejojo, jog szirdis
szioje patarle:
meriu preke, kaina, yra pakel parodis biednam nuobrabui,
“Nedaryk kitam to
ta, už tai, kad “viskas” mums nuo ko tas laiszkelis paeina ir
Kas tau nemalonu.”
teipgi pabrango! Pabrango vi džiaugėsi, ant galo mergina tu
Reike tikėjimo ir tai
sas materijolas, kuris yra rei rėjo insakyma, kaip apsieitineTikėjimo inkvepto nuo
kalingas laikraszczio leidimui! jo. Po tuom narsum darbui p.
Pats mažumens, namieje
“Taipgi sziandien viskas paki Herminija sugryžo in savo, par
ir mokykloje.
lo, pabrango, pragyvenimas, kajeli ir paėmus maldaknyguJei žmogus nuo mažumens
visokios taksos ir valdiszki mo- te meldėsi. Tuom laik Alfredas,
Eis .pagal tikėjimo
kescziai!” Tikimies kad musu su penkais bernais, pakajiniu
ir mokslo,
Guodotini Skaitytojai supras, tarnu ir Sadauninko pradėjo Tai isz jo gali būti žmogus
kodėl mes esame priversti tai medžiokle su savo. pulku.
’ doras ir gudrus,
daryti!
Priesz brązginę .tvoras, ba tan
O jeigu tikėjimo kelais
Mums baisiai nemalonu apie kiai apaugo apie soda, sukasė
neeis,
tai jums praneszti, bet kagi ga duobes lengvai su smaigais už
Tai gales būti gudru,
lima daryti? Pinigai yra reika dėti ir szakom apdengti, pasta
Bet ne visados geru!
lingi del laidinio “Saules” ir te ir geležines visokes slaistas.
Mokslas stengiasi žmogų
del užlaikymo darbininku!
Gražiausios kvietkais panos
padaryti gudru,
Stengiamies vesti laikraszti Herminijos buvo jeigu neiszO tikėjimas geresniu.
“Saule” kuogeriausiai, kad ji rautos tai sumindžiotos sudau
Sujungti tiejei dalykai
patiktu musu mieliems Skaity žė stiklus nuo in spėk t u jieszkodrauge,
tojams, ir turime vilties, kad darni naktinio sveczio. Ant ga
Tobulina žmogaus protą
visi sutiktu su musu praszymu lo pamate jog jieszkojimas ant
ir jausmus.
ir pasiliks musu Skaitytojai ir niek ir jog kaltininkas nesi
Žmogus del savo artimo
Draugai ant toliaus. Szirdingai randa sode toje valandoje, Al Nėra priverstas būti gudru,
Acziu!
fredas. pastanavijo ji netikėtai
Bet geru privalo būti
Su gilia pagarba, liekame,
nutvert ir pasislepes krūmuose
kožnas.
su žmonimis, viską pabaigė,
— “Saules” Leidėjai.
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les, nes iszgirdes ka toki atlapsint ir riksmus, szoko per įau
ga ir vienu szolu stojo pakajuje.
Ant to susibaladojimo meldžantesi Zose paszoko ant ko
jų.
Pirmiause labai džiaugėsi
kaip paregėjo gudra ir sveika
jaunikaiti.
— Ar nepažeido poną! Paszauke bėgdama prie jo.
—• Ne, nes ne daug reikėjo
atsake jaunikaitis prisižiūrė
damas in ipatoga mergaite. Vos
ne u'žsimusziau duobėje, tiktai
savo skarumu negavau in ja inpult ir dievaži kas tokis in ma
ne szove.
Mergina nuo baimes net ran
kas užlaužė ir tarė:
— Asz to tikėjau. Tai mano
tėvas. Nes kas bus dabar, paszauke su didele rupesezia, kur
poną paslėpt, ka pradesime!
Tas viskas nėra reikalingu
o
atsake szypsodamasis jauni
kaitis, tegul tik insikvepuoju
gerai, o paskui palauksu sziczion ant ponios tėvelio ir mo
tinėlės!
— Nes mano tėvelis poną
ulžmusz jeigo czion užtiks.
—■ Asz tikiu, ba tai baisus
žmogus, nes ka asz jam pikto
padariau tai nežinau.
Asz ir nežinau ir nesuprantu
to, atsake kaisdama Zose ir
tuojaus susipratus pradėjo.
Vienok tas ka ponas lig sziel
darai ir ka dabar padarai, va
dinasi pasiutimu ir verta baus
mes.
— Tai atsake jaunikaitis
tas pasidarė netikėtai norėjau
padarytie kitaip, pasimatyt ie
su pana dažinot, ar mane myli
ba kad ir man rodėsi, tai ne
buvau tvirtu, norėjau isz panos
lupelu iszgirst meilu žodeli, o
paskui praszytie tėvu tave už
pacziule.

"Did yoo EVER fell ih L^ve. wrth
a TEACHER ?
In almost everyone’s life, there is at least one teacher who has exerted
tremendous influence, who has taught lessons that stand time’s test.

Through the Treasury Department’s School Savings Program, many
of today’s teachers are helping your youngsters learn the meaning of
thrift and the value of savings.
By putting their dimes and quarters into Savings Stamps, hundreds
of thousands of children are saving towards the purchase of U. S. Series
E Savings Bonds.
Is your child’s school participating in this important program?
Why not speak to your principal, school superintendent or P.T.A.
group about it today?

U. S. Savings Stamps paint the way you
want your child to grow!

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe
Suspausta; Robertas Velnias;
Medėjus; Kaip Kuzma Skripkorius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Istorija Apie ... c
“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimas
apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite
savo orderi ir viena doleri ant
adreso: Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

Į

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5y2 ooL plocrio
Iszaiszkma sapna ir kas
ateitoje stosis. Su priedu
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos popieros virszeliuose. :: ::
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— 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 ju nuliūdima.

— Kad tai teiip nesidaro
tarė szypsodamasi, o pusiau lig
u'žpykus mergina.
— Dievaži nežinau, kaip
tai darosi kitaip. Žinau, tiktai
jog tave myliu, jog tau niekad
apie tai nepasakiau, o turėjau
tai pasakyt jog be tavęs negalų
gyvent ant svieto! Na ir teip
padariau. Na ir per savo kvai
lumą priviriau nereikalingos
koszes. Kitaip nemokėjo pada
rytie ir niekas nepamokino
kaip imtis prie apsipaeziavimo. Nes duokime tam pakaju!
Zut but, bile tave matau ir su
tavim kalbu, tai jau esmių lai
mingu !
— Pone tarė traukdamasi
Zose, asz nežinau, ar tai teip
vale ?
—■ Asz ant to nežinau ka at
sakyt. Da pirma karta randuo
siu tokiame padėjime. Nes ma
žai laiko, o asz noriu viską pasakytie. Noriu iszgirsti žodi, o
ir asz jieszkau misleje, kaip
iszgiedot viską, ka jaueziu ant
szirdies ir randu, tiktai viena
myliu tave.
Nežinau ka butu toliaus kalbeja tarp saves tiedu užsimyleja, nes nebuvo laiko, ba riks
mas prisiartinejo prie pakaju.
Kas tokis nubėgo atneszt žibintaite. Apie pakajus cipe, klikavo ir bėgioje.
— Begkie paszaukė mergi
na begkie! Per mano pakaju in
vieszkeli ir atidarę įprieszalines
duris.
(Tasa Ant 2 puslapio)

“SAULE”
s

MAHANOY CITY, PA.

Automobiliu vairuotaijams silankė pas Prezidentą Eisen' “Stockholmo darbininku san reiszkia musu jausmus Szvedu
dabar dalinama tik tiek gazoli howeri ir su juo pasisznekejo
judis pasmerkia ta bettodairi-; Komunistu vadu laikysenai,”
no kad jie galėtu važiuoti tik kaslink Azijo-Izraelio klausi
ni Vengru tautos teises pa- pareiszke Stockholmo darbinapie du szimtu myliu ant mene mo. Kardinolas Edward Moo
tiems tvarkyti savo ateiti su-! inkai savo proteste.
triuszkinima.
’ Taip pat ir profesines san(Tasa Nuo 1 Puslapio)
— Tai ir po Dekavones sio. Tai iszeina apie septynios ney, Detroit Arkivyskupas; į
Kardinolas
Francis
Spellman
'
mylios
ant
dienos
ar
mažiau.
'
“
Dar
karta
mes
buvome
jungos
Szvedijoje
nutarė
paDiena.
Namai, kambariai kurie yra New York Arkivyskupijos ir STOCKHOLM, SZVEDIJA.— liudininkais, kai musu prispau skirti vienos valandos uždarbi keturios deszimts du tukstan
— Seredoj pripuola Szv.
Stockholmo Darbo Unija, susi
Joakimo ir Szv. Konrado, o aliejumi ar gazu szildomi, da Arkivyskupas James Francis rinkusi in mitinga Koncerto , dejų puses. Labai retai mes laisvojo profesiniu sanjungu cziai žmonių, kuriu bent treczTąutiszka Vardine: Vakare. bar gaus visa trecz-dali mažiau isz Los Angeles, Calif., ilgai kambaruose, protestavo, pa panaudojame tokius asztrius Tarptautiszko Bendriszkumo;! dalis yra Vengrai-Amerikiepasisznekejo su Prezidentu
žodžius kaip “didžiojie neapy- Fondui, isz kurio paskui bus ežiai.
Tik 28 dienos ligi Kalėdų. Szi- gazolino ar aliejaus.
reiszke savo nepasitenkinimą
Eisenhoweriu
ir
pasakė
kad
Bet
kitos
naujienos
nebuvo
Kiti Vengrai czia pribus ant
kanta.”
' .
paskirtos sumos Vengrijos inniet Kalėdos pripuola. Utarninpriesz
tuos,
kurie
nesilaikinda“
musu eroplanu ar laivu, bet vi
ke, Gruodžio 25-ta diena; 1950 tokios blogios Anglijoje. Ang- jie esą tikri kad Eisenhoweris mi tarptautiniu sutarusiu, gra Sziuo atveju tie žodžiai isz- vykiu aukoms padėti.
tik
vieno
dalyko,
vieno
daikto
i
lijos
valdžia
paskelbė
kad
si bus taip pat maloniai prim., Generolas Douglas MacArso taikai pasaulyje.
siekia:
Tai
yra,
“
taika
mums
daug
jaunu
vyruku
bus
paleis

A . , ..
.
imti.
tliuris perspėjo kad didelis ir
Apie knkszczynas, vestuves,
“Su intempimu ir didžia san-1
ir
visam
pasauliui!
”
ta.
isz
vaisko,
kai
dabar
Tautu
ilgas karas bus Korėjoje, nes
jausma, mes sekeme Vengru
ir t. t.
jau dabar tenai randasi dau Sanjungos armijos užima Ang
tautos laisves kova. Ji sprogSenesnieji teipgi skaito
Jis
skaito
musu
laikraszti
giau kaip 200,000 Komunis- lijos kariuomenes vietas Egip
Kas kur mire in kiek laiko.
dinanezia jiega šukele nepasi
Ir
seka
svieto
sanjudi;
tiszkos Kinijos kareiviu. Bet tą. Per ateinanczias kelias
Nes “Saule” visur szvieczia,
tenkinimą Rytu Europos Ver
Jis nori viską dažinot,
niekas jo neklauso ir jam neti sanvaites daugiau kaip szeszi
Tolimus krasztus palieczia.
gu Valstybėse.
I
Nes jam vis rupi iszgalvot
kėjo; 1942 m., apie penki szim- tukstancziai jaunu vyruku bus
. Ji daug girdi, daug ir mato,
____
“Kad tautos sukilimas buvo
Kaip ir kur dalykai stovi;
tai žmonių žuvo gaisre, kai paleista isz vaisko.
Ir skaitytojams pasako,
. , . . n
.
vieningas, a'szku mums vi
Per Antra Pasaulini Kara,
59
Ka pasaulis isz jo nori.
“Cocoanut Grove” užsidegė.
Žmogus skaitantis žineš, mato! 38 Keleiviai ISZgelbetl
siems; Sovietu karines pajėgos
Anglai gavo gazolino tik del
Ar
dalykai
eis
blogyn,
— Per Dekavones Diena
nelaimėms ir atsitikimais.: LAS VEGAS, NEVADA. —nuslopino laisves sanjudi. So
devynios deszimts myliu ant
Ar
žmonija
ein
’
geryn.
Dvieju inžinu eroplanas isz
buvo visokiu automobiliu ne
Treczias Eroplanas vietu Sanjungos vadovybe už
menesio.
:
Jis
skaito
laikrasztininkus.
laimiu ant vieszkeliu. Ta diena
Atsimink! Mielas Skaityto Trans-World eraplanu kompasitraukė baisia kaltes naszta.
Prancūzijoje, Belgijoje ir
Sudužo,
25
Žmones
Ir
seka
korespondentus.
biski pasnigo.
jai kad nuo tavęs priklauso j nijos pasekmingai nusileido
Nederlandijoje ta pati beda.
Jis
nesistato
su
mokslincziais
! “Saules” ateitis: Ar ja skaity ant dykunu, kai vienas jo inži— Ketverge pripuola Szv. Czia valdžia dar nėra suvaržą
— Sieniniai Kalendoriai, su
1 Ir neužsideda su ginezais.
si, ja indomausies, ar laiku at ! nu užgeso. Eroplanas nusileisSaturino o Tautiszka Vardine; si gazolino pardavimu ir pirki
Lietuviszkais ar Angliszkais
j damas iszrove iszare keletą
silyginsi, ar ja paremsi!
Umede. Ir ta diena : 1929 m., mą, bet yra jau uždraudus au MANAGUA, NICARAGUA. menesiais, su szventomis ir Bet jis “Saule” pasiskaito.
verstu žemes.
Admirolas Richard E. By rd tomobiliams važiuoti nuo Su Du dideli eroplanai, veszdami pasninkais. Po 50ę arba 3 už Ir jis gauna protui maisto.
_ .
x ■ Lakūnas sako kad jis norėjo
Linksmina ji Taradaika,
pasiekia Sziaures ašigali; 1937 katos ryto iki Nedėlios vakaro. penkios deszimts devynis žmo $135. Adresas:
Dabar Saules’ prenumerata
, . .
,
.
„
.
.
-r,
,
-paslysti
ir
taip
savo
eroplana
m., Anglija su Prancūzija su Gazolino pardavėjai tik po pus nes, sudužo, bet visi keleiviai
Saule Publishing Co., Maha- Baltruvienės balabaika.
m Suvienytose Valstijose: Me, \
,
..
, , ; , .
aa
<pa aa
nuleisti bet jis sako kad kai
tinka Hitleriui ‘pavesti daug antro gorczio savo kostume- ir lakūnai iszliko gyvi.
noy City, Pa.
Jis skaito vietines žinias
tams $7.00; puse metu $4.00.
.
....
vienas jo mzinu užgeso, jis nesalų, kad tik palaikyti pakaju; riams dabar pardavinėja.
Bet treczias eroplanas sudu
! begalėjo savo ratus pasitrauk1433 m., Lenkai apiplesze Lie
Ir visas szitas gazolino tru žo ir apie dvideszimts penki
į ti ir buvo priverstas su ratais
tuva; 1944 m., du Naciai szpie- kumas yra už tai kad dabar žmones žuvo arti Managua.
! nusileisti in dykumas, kur pesgai, sznipai buvo isz Naciu po Suez Kanalas yra uždarytas, su
Isz tu dvieju pirmųjų ero-į
. kos yra keletą pėdu gilumo.
vandeninio laivo, , submarine paskandintais laivais užtvenk planu susikulimo penki isz tris
į Lakūnas Art. De Fabry sako
paleisti netoli Bar Harbor tas ir negalima laivams su ga deszimts asztuoniu žmonių bu
i jo eroplano vienas inžinas už
kranto, Maine valstijoje. Jiedu zolinu per ji plaukti.
vo tik labai mažai sužeisti. Vie
geso ir kad jis tada greitai
vėliau buvo sugauti New York
nas keleivis buvo labai sužeis
jieszkojosi vietos nusileisti.
mieste.
tas kai vienas eroplanas buvo
Jis kelis sykius praskrido pro
—• Petnyczioj pripuola Szv.
priverstas nusileisti netoli nuo
nusileidimo vieta, aerodroma,
Audrojo Apasztalo, o Tautisz
Denver miesto.
i bet nesuspėjo nusileisti. Paka Vardine: Davainis. Taipgi
Vienas didžiojo eroplano in- i
i skui matydamas kad jis jau
ta diena: 1941 m., Sovietai at
žinąs užgeso kai jis pasikėlė!
nebeturi gana gazolino pasilik
siima Rostov miestą; 1874 m.,
nuo McCarran aerodromo in!
ti padangėse, nutarė nusileisti
gimė Winston Churchill, buvęs
Las
Veges.
Lakūnas
stengie

and
announcements
VENGRIJA. — Vengrijos
ant žemes, nežiūrint kas jas bu
Anglijos Minisetris; 1835 m.,
si savo ta eroplana nusileisti
darbininkai badu spaudžiami
! vo isz pradžių išsakyta.
gimė gerai žinomas raszytojas
ant to paties aerodromo, bet
nutraukti bendras straikas, ku
! Tai buvo antras tokis eroSamuel L .Clemens, kuris rasze
jam nepasiseke. Tada jis savo
rios tęsiasi jau daugiau kaip
created by
i planu atsitikimas. Treczioje
po slapyvardžiu ‘Mark Twain’
ta didi eroplana nusileido ant
menesis.
' nelaimėje ant eroplanu žuvo
daug visokiu knygų paraszes;
tos apylinkes dy kurnu. Jis pa
B
j daugiau kaip dvideszimts žmo
Valstieėziams yra užginta
Wedding
1948 m., pirmas laivas su [)ysekminga
nusileido
ir
visi
ga-j
Each
distinctive
invitation
nių.
miestam pristatyti maisto, nes
pukais isz Europos inplauke iii
Įėjo
isz
to
eroplano
iszlipti.
thermographed
on
25%
rag
Amerikos uosta; 1949 m., John ūkininkai aprūpindavo tuos Keleiviai skrido isz Kansas
china-white vellum paper,
straikininkus.
L. Lewisas, M ainio riains insagiving you fine raised lettering
City in Los Angeles.
Kelius,
vieszkelius
ir
tiltus
that speaks of the
ke dirbti tik tris dienas in san
I prie valgio, kitas po savo darArmijos deszimts inžinu ero-!
!
sergsti
ir
saugo
Rusu
kariszhighest
quality.
vaite, kol visos kompanijos pa- bui, o kiti prie darbo. Geras
planas, kuris kasztavo beveiki
kos tankos.
siraszys ant kontrakto; 1950
! laikrasztis pranesza žmogui
keturis milijonus doleriu skri-i
Raudonojo
Kryžiaus,
mais

m., Generolas Douglas MacArkas sziandien ant svieto atsi
to ir vaistu neszejai in Buda- do in Ellsworth Air Force Ba
tinka. Mokina žmones kaip gy
thuris pasako, kad Amerikos
peszta, sugryže sako kad nie se in South Dakota.
vent ir ko turi saugotis, žodžiu,
kareiviams baisiai sunku ka
kur jie nemate rūkstant fabri To eroplano kapitonas, ko-'
lavina žmogaus protą visame.
riauti Korėjoje, kai jiems už
mandorius ta savo eroplana'
ku kaminu.
Sziandien, laike visokiu švie
drausta pultis ant MandžiuriTraukiniai mažai važinėja. nusileido ant dykumynu. La
ii
timu sumiszimu ir kariu, kada
jos, kur Komunistai turi savo
kūnu Sztabo virszininkai sako |
Nėra gana anglių ar aliejaus ir
į tiniu
sumiszimu ir kariu,
didžiausius kariszkus fabrikus.
nėra reikalo važiuoti, kai nėra ikad tik per stebuklą visi ant to,
! kada žinios ateina isz Eu
— Subatoj pripuola pirma kas veszti.
ere plano iszliko gyvi!
Vonr eheie®
ropos, laikrasztis yra žmogaus
diena Gruodžio-December; pas Rusu kariszku tanku palai Keli kiti kariszki eroplanai
Of SIXTEEN
geriausiu prietelium. Negana
kutinis menesis szio metp.
individual
>:
koma Janos Kadaro vyriausy ta pacz’a diena nukrito ir su
kad ji skaito, bet mato ir paTYPE STYLES
be yra darbininku vengiama ir dužo, nes miglos buvo to-!
The moti
I veikslus isz kares lauku, ženkMcAdoo, Pa. —
kios tirsztos kad nebuvo gali-į
popular
pricsz žmonių suokalbi.
lyvu ypatų, miestu, naujo iszeelectiont
Pareita Seredos vakara apie
Jano Kadar paskelbė per ra ma užmatyti kul nusileisti.
radimo ginklu ir laivu ir pa
ihaun beloie.
6:30 valanda, McAdoo Publiki- diją, kad Rusai tegalės tik ta
veikslus nelaimiu kuriu pats
ne Junior High Mokykla, likos da iszeiti, kai bus pradėtas
savo akimis negalėjo matyt.
sunaikinta per agni ir tyrinėji darbas ir kraszte atstatyta
Tokiu laikraszcziu yra
mas parodo kad liepsna prasi tvarka.
“Saule,” kuri nesigaili kaszto
dėjo tarpe sienų. Bledies pa.Vienok dideliu Magavap fa
ant paveikslu, kad savo skaity
daryta ant $50,000.
briku direktorius, Rusas, patojus supažindint su visokioms
Mrs. Paul Crosley
reiszke, kad Rusai iszeis tada,
savo akimi kas dedasi ant viso
JRtl Fad Crosltg
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