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Anglijos Maisto Trokas Sustabdintas In Port Said
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Egipto Prezidentas LENKIJOS GOMULKA PAGELBA
VENGRAMS'
IN RUSIJA
Nasser
Tupi Ant Tvoros Ir
Nebežino Kas Dabar
Bus

Prezidentui Dwight D
Eisenhoweriui
WASHINGTON, D. C. —
Prezidento Dwight D. Eisenhoj werio karfcelerija, Lapkriczio
, devyniolikta diena paskelbė,
; kad Baltuosius ofisus pasiekė
Kardinolo Mindszenty laiszkas
induotas North American
Newspaper Alliance korespon
dentu, laikrasztininkui, Leslie
Aalogh-Bain, kuris suspėjo dar
isz Budapeszto pabėgti. Kardi
nolas Mindszenty sveikina Pre
zidentą Dwight D. Eisenhoweri per rinkimo proga, linki jam
Anglijos kareiviai muszasi
dalinti nirsta, nes kai tik
kad daug maisto kuri jie yra ir visiems Amerikiecziams pa
ir ginasi palaikyti tvarka,
Egiptiecziai iszgirsta, dažipasiuntė in Egiptą ir Izraeli sekmes ir Dievo paramos, dė
kai iszalke ir badaujantieji
no kad Anglija yra pasiun papuola in razbaininku ir koja už prieglobsti, Amerikos
Egiptiecziai užpuola ant vie tus maisto in ta kraszta, jie
politikierių rankas, kurie ta atstovybėje, kur jisai “iszsinu ju maisto troku in Port
kaip kokie vagiai ar razbaida tik bagocziams ta maista gelbejo isz tikros mirties”, ir
Said.
ninkai užpuola tuos trokus ir
parduoda už deszimts ar praszo neužmirszti mažos gar
Anglijos vaiskas nusi pasiima visa maista.
szimta sykiu brangiau negu bingos Vengru tautos, kuri
kenezia mirtina priespauda.
skundžia kad jie nei už dyka
Prancūzijos valdžia taip
tas maistas kasztuoja.
Korespondentui
žodžiu
negali lygiai ir teisingai iszpat nusiskundžia, sakydama
Mindszenty pareiszke, kad Ko
vo kareiviu nesiuns be Tautu ju su manimi stos ir eis. Asz munistai taip kankino jo kuna
Sanjungos pritarimo.
nenoriu nei grasinti, nei gaz- ir siela, jog jisai vos nenumirė;
tik tada jie liovėsi.
' Užklaustas ka jis ketina da dinti.
Kardinolui Mindszenty, Lapryti su tais seniais Republikokriezio ketvirta buvo paskamnais kurie jo programai, jo
tinta, kad tuojau atvykti in ta
tvarkai dabar nepritaria, jis
ryba, parlamenta, kur posė
pasiaiszkino: “Asz nei vieno
džiavo Imre Nagy vyriausybe.
nenoriu priversti eiti su mani
Tarybos, Parlamento aikszte
mi, nes jeigu tu žmogų priver
rado Bolszeviku tanku jau su
ti ka nors daryti, tai jis tik
pama, o Nagy vyriausybe pa
tiek ir taip ilgai taip darys kol
kriko.
tu ant jo botagai laikai, o pas WASHINGTON, D. C. —
Kardinolas inbego in arti
kui jis vėl savais keliais eis. Du karininkai dingo kai ju majuos
prisikal
!
^
as
ero
Pl
anas
nukrito
in
Potomiausius namus. Tiktai gavės
Asz velei noriu
binti eiti su manimi, ir jeigu mac upe, netoli Fort Washing- < Amerikos pasiuntinio sutikima,
asz toki žmogų gražumu prisi ton, apie penkiolika muliu nuo būrelio Vengru buvo nulydėtas
; in Amerikos atstovybse ofisus.
kalbinsiu, tai jis isz paskutinu- Vaszingtono.
Iszgelbetas isz tos upes buvo
Kardinolas Mindszenty ma- Į
Pirmas Leitenantas Richard B. no kad telefonu skambino slap- į
Perlich lakūnas, mokintojas in i toji policija, kuri norėjo ji praWASHINGTON, D. C.—
Bolling Air Force Base.
gudinti.
■
i
Prezidentas Eisienhoweris sa-|
Diige yra keturios deszimts!
ko kad jo rinkimu laimėjimas
keturiu metu amžiaus Major!
parodo kad žmones daug ko isz
Generolas Jamse C. Selser ir
jo tikisi, bet kad jie dar vis ne
' trisdeszimts keturiu metu am
pasitiki Republikonu partija,
žiaus Major Jose Blondet.
ir kad žmones dar vis bijosi
Eroplanas skrido isz Dabnaujos, moderniszkos Republi
į bins Air Force Base, netoli At
konu partijos.
lanta, Georgia, in Bolling kai
Jis laikrasztininkams pasa
nelaime atsitiko. •
kė kad rinkimai parodo kad
žmones nori, bet bijosi pasiti
TRENTON, N. J. — Kunikėti ant Republikonu. Jis sako
gužis, kuris, rodos pats save
kad tai buvo aiszku isz rinki
“insiszventino” in ta luomą
mu, kai ji tokia daugybe balsu
yra policijos suimtas ir dabar
iszrinko, o Demokratai vis pa
intartas ir kaltinamas už savo
silaikė vyriausybe Kongrese.»
keturios deszimts metu am
Jis sako kad jis dabar steng
žiaus žmonos nužudinima.
sis iszpildinti visus tuos savo
OSLO, NORVEGIJA. —
Penkios deszimts szesziu me
pasižadėjimus, kuriuos jis bu
Norvegijos Komunistu partija tu amžiaus John O. Brown, nepareikalavo isztraukti visas va-kunigužis, yra suaresztuovo padaręs per savo pirma rin
kimu vaju.
užsienines kariuomenes,
in tas ir intartas už savo žmonos
skaitant ir Rusijos, isz viso pa Willie May papjovima su pei
Tie pasižadėjimai yra del
Karalaitis Wan Waithafarmeriu, mokyklų, keliu ir yakan, isz Thailand buvo pa saulio krasztu — inskaitant liu, kai jiedu iszejo isz saliuno
vieszkeliu ir del aprūpinimo skirtas, iszrinktas kaipo pre ! Vengrija.
ant Warren ulyežios.
Norvegijos Komunistai ir ju
žmonių sveikatos.
Jis savo žmona baisiai suba
zidentas, pirmininkas Tautu
Jis toliau sako kad jis priesz Sanjungos bendro seimo, po į partija taip pat pareikalavo in- dė, supjaustė ir paskui paliko
rinkimus buvo pasižadejes sėdžio, New York mieste. Po sileisti jungtiniu tautu stebė ant ulyczios pasimirti. O tuo
stengtis vesti musu kraszta sėdis bus Tautu Sanjungos tojus in Vengrija ir in paezia laiku baisiai lijo ir buvo labai
Rusija.
szalta.
prie taikos ir iszvengti karo. vienuoliktasis.
Szitoikis Norvegijos Komu Jis policijantams pasiaiszkiJis sako kad jis dabar kaip tik
nistu partijos pareiszkimas ir no: “Ji ant manes labai keike,
taip ir stengiasi daryti. Jis sa
nusistatymas, aiszkus dalykas, ir asz baisiai užpykau ir už tai
ko kad Amerika in nei vieno
baisiai nepatiks Kremlinui.
ja nužudžiau.”
kraszto reikalus nesikisz ir sa-
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Prezidentas Gamal Abdel
Nasser, Egipto diktatorius
ežia eina in savo tarybos ofi
sus savo palociuje, Cairo
mieste. Iszrodo kad nuo-jo
priklauso ar visas pasaulis
bus vėl paskandintas in kita
baisu kara ar ne. Jis dabar
Amerikos valdžia vilioja, bet
tuo paežiu laiku seilinasi
prie Sovietu ir tupi ant tvo
ros niekam nepasakydamas
in kuria puse jis ketina szok
ti. Jis niekados nebuvo, da
bar nėra ir niekados nebus
musu draugas, ir mes nieka
dos jam negalėsime pasitikę
ti. Jeigu jis Sovietams sielinasi tai tegu jis sau tenai ir
lova pasikloja. Jo krasztas
nebutu pirmutinis badu nu
dvėsti po Rusijos pagelba.
Gal paskui jis kad ir kniupszczias, kad ir ant keliu klupuojantis praszys pagelbos,
Dabar jis taip sztarkiai szokineja, tegu jis iszmoksta .ii
kazoka szokti. Mes in jo ir jo
kraszto szermenis ateisime,
ir mums daug mažiau kasztuos ji negyva parszarvuoti
negu gyva szelpti ir jam tai
kintis.

LONDON, ANGLIJA. —
. Buvęs b znierius su tikro vagise drąsą, Wladyslaw Gomul
ka dabar pasirodo kaipo di
džiausias ir intakingiausias
i Imogus Rytu Europoje.
Lenku, Komunistu vadas da
bar turi labai atsargiai žengti,
kai jis atsilanko in Maskva , nes
jo krasztas, kaip Vengrija yra
prasižengus Sovietams.
Visi Sovietai ir geri Komu
nistai jaucz’a kad dabar Ven
grijoje ir Lenkijoje randasi
sekios
tikros
revoliucijos
priesz Sovietus.
Kremlino bosai baisiai pyks
ta kad jie turėjo pavartuoti
savo armijas priesz Vengrija ir
Lenkija kaip tik tuo laiku, ka
da jos dlplicmatai ir atstovai
taip saldžiai kalbėjo apie taika
ir ramybe. Dabar ir kiti Rusi
jos pavergti krasztai gali gau
ti gana drąsos pakilti priesz
Rusija.
Lenkijos
Komunistiszkos
valdžios virszinirikas Gomulka
tikisi kad jis gales perszneketi
Kremlino bosus kaslink savo
j kraszto, Lenkijos, tikėdamas
s kad Kruszczevo dienos Krem• line yra suskaitytos.
Bet eina gandai kad Krusz-

ROSELLE PARK, N. J. —
Du laikrasztininkai isz “Eliza
beth Daily Journal” užsimusze
kai ju automobilius sudužo in
stulpą, prie vieszkelio.
Jiedu buvo Chris Zusi, isz
Hillside, buvęs sporto redakto
rius ir dabar buvęs paskirtas
vyresnioju redaktoriumi ir Ro
bert Compton, isz Cranford,
teismo laikrasztininkas.
Jųdviejų automobilius nulė
kė nuo vieszkelio ir davė sta
liai in stulpą. Policijantai sa
ko kad jie negali pasakyti kas
tenai atsitiko: ar jiedu per
greitai važiavo, ar draiverys
prie rato užsnūdo. Automobi
lius buvo taip sudaužintas ir
abudu buvo taip iszmesti nuo
to trenksmo, kad nebuvo gali
ma pasakyti kuris isz ju ta au
tomobiliu vairavo.

NEW YORK, N. Y, —
New York miseto Columbia
Universitetas pasiskubino pa
skirti deszimts stipendijų Ven
grams pabėgėliams studen
tams.
Columbia Universiteto Pre
zidentas Daktaras Grayson
Kirk kreipėsi in kitus Ameri
kos universitetus, kad ir jie su
teiktu stipendijas Vengrams
studentams, pabėgusiems isz
Komunistu konkinimo.
czevo vieta yra baisiai nepa
stovi Sovietu Rusijoje, ir kad
jis yra kaltinamas už Lenkijos
ir Vengrijos sukilimus. Viskas
iszeis aikszten kai Sovietu Ru
sijos komitetas susirinsk ir ta
klausima iszspres.
Bet kas tenai atsitiks ar kas
tenai bus nutarta, iszrodo aiszku kad bosas Kruszczevas jau
nuo savo sosto bus nuverstas.
Rusija niekados nenorėjo savo
užimtus krasztus vaidinti su
karabinais ir kariszkais gink
lais, bet ji buvo priversta taip
daryti Lenkijoje ir, Vengrijoje.
Už visa tai atsakys Kruszcze
vas.

SKAITYKIT
n

PLATINK IT!

Tėvai Ir Trys Sunns Žuvo Gaisre

Ugniagesiai jieszko gaisro
liekanas kur žuvo Ponai Li
nus Bali su savo trimis sunu
mis, kai gaisras isztiko ju
namus in Lockport, New
York.
Apaczioje paveikslu ran- ,

dasi dvi dukreles, kurios su
spėjo iszbegti isz tu namu.
Su jomis yra j u teta Ponia
Dorothy Finley, kuri sten
giasi jas suraminti. Dukterų
vardai yra Karen ir Elaine.
d o o
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jo Barborai pliekt kaili, jog net ?as kriminaliszkas apraszy- No.158—A p i e Kapitonai
kaimynai subgedavo žiūreiie, nas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabėgė
:: DU KELIAI :: kaip už plauku, vienas kita po No.103—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
kiemą tąsi, szuakdami. Nepa isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
i
leisiu! Duosu kad neužmirsztu. izio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
i
Iszrodo kad musu krasztas
Sztai, ant ko atveda griežle įžlieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
Kairo mieste, Egipte Arabai
dar daugiau pinigu paskirs del
pati geriausia vyra. Visi Am" lideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszsukilėliai užpuolė ir sudegino
apsiginklavimo.
Barniai
driu pradėjo už niek laikyt, No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
Prancūzijos konsulata .Jeruzo-j
darysu, kad labai insimylejau
jau negalėjo naktimis miegot talpinusi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
in ja. Ne poilgam po tam pasi
Ponu ir didžiūnu automobi lime. Arabai teipgi suruoszel Kam reikalingi visokį
ba sanžine ji baisiai vargino, Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
kalbėjimui apsipacziavo An
lius “Cadillac” dabar jau ima priesztaravimus priesz I’rančų-j
barniai
ant
svieto?
. ant galo ir apie Dievą: suvis už- ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kū
zus nuo Maroko ligi Persijos;
drius, ir Barbora apėmė gaspa- i
atpigti, ypatingai tokie antru
Žmonys
tankiai
klauso,
| mirszo.
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
inlankos.
,
• lory st e.
ranku “Cadillac” automobi
Jeigu vedusios poros
Biedni Antanukas ir Grigai Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Asztuoniolika asmenų, inliai. Dabar labai pigiai galima
Buvo pikta, ir szikszti ne
Ketina
gyventi
laimingai?
tis daugiaaše kentėjo, niusze Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
skaitant du Prancūzas pareigo
pirktis 1956 metu ’Cadillac
trukus
sienos
drebėjo
nuo
riks

Visai nereikalingi —
No.166—Apie Sūnūs Mul
juodu ir hadu marino be jokio ir visos bobos; Teipgi juokai,
mis, buvo sužeista, Jeruzolime
mo Barboros ir laime Andriaus
atsakymas,
susimylejimo, teip jog ne viena rodos, trumpi pasakaitymai ir kinus; Iszklausyta Malda
Biznis didėja ir platėja Ame priesztaravimu laiku.
iszleke kaip žvirblis iszbaiBet turime sziandien daug
Vargszo; Geras . Medėjus. 20o.
karta pone jiemdviem liepe at t. t., 52 puslapiu, 20c.
rikoje; visi sztorninkai ir fab
dintas isz-po kraigo. Ne stokatokiu porelių,
eitim1! in dvara valgyt, arba No.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Mariu;
rikantai sako kad biznis nieka Rytu Vokietijos Komunistai Kurios be barniu negali
vo po teisybei" nieko name ha
kaimynai tankiai priglaudinė pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
labai Iii josi sukilimo. Rytu Vo
dos nebuvo geresnis.
Barbora negere, pribuvo ir pi
apsieiti.
jo. O .dabar žiemos laike dide- ezius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
kietijos .Komunistu valdyyto- Norints viens kita myli,
————— , * Jnigėliu skrynioja ba už gražus
lam szaltyje ir pusnyje iszvijo Kristupą; Juokingi szposelei; No.173—Apie Talmudo Pa
Plieno fabrikantai pranesza jai grasinimais ir pažadais Bet savo keliu turi kaip
sūrius, sviesta, audimus ir
juodu laukan, kur užtiko kai Kaip traukt giliukingai Einiki slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszkad ju biznis eina virsz szimtoį kreipiasi in žmones, kad jie ne
kiauszinius parduotus ant jokada iszsibart,
mynas pastirusius ir konia mir- ir kiti szposeliai, 20c.
sukiltu, kaip padare Lenkai ir Nes per tai j u meile
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.
nuoszimczio.
marko pinigelu pusėtinai gau
sztanezius,
paėmė
iii
savo
grim
No.
116
—
Istorija
ape
SieraVengrai.
No.175—Kuczios Žemaites;
davo ir visko pribuvo, tiktai,
Susidrutina ir buna
ta. Puikus apraszymas. 119
czia ir atgaivino.
Komunistai
per
radiju
ir
te

Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
laimes bego, kur pikcziurna.
tvirtesne.
Automobiliu fabrikantai ti
Numirė
ant
galo
Andrius,
puslapiu,
20c.
darė Anglis; Kaimiecziu Aimavieszpatauję, už niSk vyra lai
kisi sziais motais parduoti dar levizija pareiszke: “Liberaliz
netikėta
smerte
nuo.
pAsigeriNo.119
—
Keturios
istorijos,
navymai; Eiles; Kokis Budais
ko, neguodoje tiesu Dievo ir
daugiau automobilui negu per mas reiszkia. kapitalizmu ir to
mo,
tada
Petras
artimiausias
SKAITYKIT
apie
Gražia
Haremo
NevalninApgavikai Apgauna Žmonis;
žmonių.
nai. Tie automobiliai bus daug neleisime. ”
kaimynas
numirusio
pasigailė

ke;
Luoszis;
Viena
Motina;
Gerhart Eiisler, Komunistu US^“SAULE”^gS Nuo nebaszninkbs paczios
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
brangseni negu pernai.
jo
likusiu
vaikinuku,
ha.
jau
Vaikucziu
plepėjimas,
62
pus.,
partijos propagandistas, Suspė
Paveikslai. 20c.
Andrius pikto žodžio negirdėjo vietos grinezioje del ju nebuvo.
20c.
PLATINKI!’
jo: “Jei kas pakels ginklą
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
tika ir smagu buvo grinezioje — Klausykite-gi tare in
Fabrikantai, nežiūrint keliu
No.120
—
Dvi
istorijos
apie
priesz Socializmo sanjudi ar
ir naudojo dovanas Dievo ty- juodu Petras kaimynas, nega Valukas isz girios; Ant nema Skaitymo ir Raszymo. 25c.
dideliu straiku, sako kad ju
Socialistine valstybe, tas bus
kumoje. O! Ba rnoterysieje lai
biznis eina gerai.
SVARBUS
lite isžbutie su taje poklinyczia no. 58 pus., 20c.
sutriuszkintas.
me daug nereikalauje pinigu,
Kitokios Knygos
kada jau tėvas jųdviejų po že No.127—Trys istorijos apie
PRANESZIMAS
!
užtenka
daibszi
ir
glamoni
pa

Anglijos biznieriai ne per
me, eikite in svietą jieszkoti Duktė Pustyniu; Peleniute;
Rusai
passzove
Amerikos
ti.
O
Barbora
nuo
ryto
ligi
va

daug pasinauduojo szitu musu
duonos, o ja czion palikite ant Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
korespondentą.
Noel
Barber,
karo
klegėjo
ir
szukavo
plūdo
Apie
‘
Saules
’
geru laiku bizniui. Jie pardavė
rūstybes Dievo! Dievas del jo No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
ir
reke
biendus
vaikus
tai
Antarptautiniu
žinių
tarybos
ir
tik viena procentą daugiau be
sios czion užmokės už judu.
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
Prenumerata
tansa. szoks muszk tuosus lat
Londono “Daily Mail” laikgu pastaraisiais metais.
Gera pati Petro, Margarieta, No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
rus, szauke ant vyro, kuris da
rasztininkas ,korespondentas,
>•
pasisuvo jiemdviem isz audimo Anglorius isz Valencziojs, Ko- No.180—Kvitu Knygute
Brangus Skaitytojai!
vestas
in
paskuti
n
ybe
pliekė
buvo
paszautas
Rusu
kareiviu
Amerikos pinigai per daug
Leidėjai “Saules” stengiesi vaikus nekalcziausai. Atėjo kitelukus, o Petras davė po du žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
Budapeszte.
Rusu
kareiviai
ko

ikasztuoja kituose krasztuose,
palaikyti sena preke, kaina ant galo prie to jog Andrius auksinius, kalbėdamas: Duo- Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
respondentą,
laikrasztininka
ir už tai tie krasztai daugiau
tol, kol galėjo, bet, matydami, pradėjo nerimaut grinezioje, o czia jomdviem daugiau, nes 76 puslapiu. 25c.
180Vš>—Kvitu Knygute
paszove,
kai
jis
stebėjo
kovas
rūpinasi Amerikos pinigais nądievaž, paskutinius atiduodu.
kad
kiekviena
menesi
sunkiau
No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaus
kur jam buvo ramu ? O-gi karuž laisve.
gu,' Amerikos daigiais.
I szeinanczi us
j įeržegnuo jo Ketvirtas Prisakymas Dievo, nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
ir sunkiau užlaikyti spaustuve cziamoja o kada pamėgino iszir iszleisti “Saule,” leidėjai gert viena, antra ir treczia stik juodu gera Margarieta ir davė Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
Gryžo
Kardinolas
Viszinskis
' Pragyvenimas
Amerikoje
yra priversti pakelti prenume leli, užmirszdavo apie nami paskuto duonos ir sūrio in Beda; Tamsunus prigauna. 58 No.194—Trumpas
Katalipakilo du nuoszimcziu nuo ano in Varszava. Lenku Komunistu rata Dabar!!!
krepsziukas kuriuos per pe- pusiapiu, 20c.
kiszkas Katekizmas, pagal iszvyriausybe paleido isz kalėji ’ Dabar “Saules” Prenumera nius barnius. Ir teip kas diena peczius perkabino.
menesio.
jieszkojo suraminimo kareziaNo.134—Dvi istorijos: Baisi guldima Kun. Piliauskio, su
——— • •
mo Kardinola Viszinski ir gra tas bus szitoks:
Antanukas, ir Grigui is turėjo
nekurias Naudingais Padėji
Visur po visa svietą pragy žino ji in Varszava, kur jis at Suvienytose Valstijose: Me moje, o ant galo parejas praide- tada po vienuolika metu ir bu Žudinsta, Urlika Razbaininka, mais. 35c.
— vo in vienas kita panaszais kai 13 puslapiu, 20c.
venimas
pakilo, pabrango: liks Lenkijos pareigas. Kardi tams $7.00; puse metu $4.00. į
“Saule” gražiausia ir tin No.196—Stacijos arba Kal
Prancūzijoje pragyvenimas pa nolas per dvideszimts penkis
po dvyniukai tiktai galėjai pa
Kanadoje: Metams $8.00; Trys Istorijos
kamiausia dovana nuo Lietu varija Viesz. Jezuso Kristuso
kilo du nuoszimcziu; Vakaru menesius negalėjo eiti Lenki
žint
ant
juodu
apgainelu
ka
tu

Apie Ir landa arba Nekaltybe
15c.
vio, Lietuviui.
Vokietijoje ir Szveicarijoje jos bažnyczios primato parei Pietų Amerika, Vokietijoj ir Suspausta; Robertas Velnias; rėjo. Antanukas palei deszine
No.138—Apie Irlanda; Ro No.197—Graudus Verksmai
taip pat pakilo. Trecziu pro gas del Komunistu.
Skotlandije: Metams $10.00; Medėjus; Kaip Kuzma Skrip aki, o Gaigutsi turėjo randa bertas Velnias; Medėjus; Kaip arba Pasibudinimas prie Apcentu pakilo Belgijoje, keturis Kardinolas Viszinski yra pusei metu $5.50.
ant kaktso, kuriam mocz'ika
korius -iko Turtingu Ponu.
Kuzma Skripkorius Likos Tur mislinimo Kanczios Viesz. Mu
‘procento mokesczius pakilo in penkios deszimts penkių metu
padaro,
ka
su
pagaili
(buvo
pra

Ir
t.
t.
Per
paczta,
20
Centai.
Atskiras “Saules” numeris
su Jezuso Kristuso. Knygute
tingu Ponu. 35c.
Denmark ir Jugoslavijoje, Ita- amžiaus. Tai jis yra jauniau- 10 centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa. kirtas.
No.142—A p i e Paveikslas reikalinga ant Gavėnios. Pa
Ii joje ir Anglijoje; penkiolika, sias Kardinolu kolegijos narys.
Antanukas
buvo
gdhis
vai

Premimerato ir atskiru nu
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo gal senoviszko būda, 15c.
nuoszimcziu pakilo Argentino
kas,
tykus,
(larbszius
mylėjo
—
Gal
jusu
draugai
yra
meriu preke, kaina, yra pakel
lerukausko, Osieczna. 40 pus No.198—Gromata arba Mu
je.
įbroli,
dalinosi
su
jnom
kad
ir
nusiminė
ir
neramus
laike
ta, už tai, kad “viskas” mums
DANIJOS
ka musu Iszganytojaus Jezuso
lapiu, 20c.
~
teipgi pabrango! Pabrango vi szios bedarbes, tai pasakykite ■paskutiniu kąsniu duonos/ o
No.144— Apie Ranka Ap- Kristuso, peraszyta isz groma
Pragyvenimas ir Amerikoje
KOMUNISTU
sas materijolas, kuris yra rei jiems kad užsiraszytu sau Grigerius buvo kitokio budo,
tos rastos grabe musu Iszgany
pakilo, pabrango.
“Saule”, o bus jie jums už tai ka (pagriebdavo suvalgydavo ir veizdos, Nedaejusia Žudinsta. tojaus Jeruzolima. 10c.
kalingas
laikraszczio
leidimui!
PARTIJA SUSKILO
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
_
~•
“Taipgi sziandien viskas paki dėkingi, nes “Saule” priduos tankiai savo broli mielaszirdinNo.200—Eustakijuszas. Is
va Zokoninka Bernailina. 61
Amerikiecziai dabar mažiau
lo, pabrango, pragyvenimas, jiems smagu gyvenimą ir nu- gai baniutydavo.
torija isz Pirmutiniu Amžių
KOPENHAGA, DANIJA. —
Įbonu perka, mažiau taupina,
Broliai iszejo iii nžkaime puslapiu, 20c.
visokios taksos ir valdiszki moKrikszczionybes. 128 pus. 35c.
nes viskas taip baisiai brangiai Danijos Komunistu partija su keseziai!” Tikimies kad musu
iszrengti per dora Petrą, ėjo No.145—A p i e Velniszkas
skilo del Sovietu kariuomenes
kasztuoja.
Antanukas, graudžiai verke ei Malūnas Kaip Studentas Lo No.201—Istorija apie Amži
Guodotini Skaitytojai supras,
insibriovimo in Vengrija.
damas. o Grigutis pasiszokine- jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste na Žydą. Jo kelione po svietą
kodėl mes esame priversti tai
Kviecziai Amerikoje pabran Trys augszti Komunistu pre daryti!
buklinga Puodą, Dainele. 47 ir liudymas apie Jezu Kristų.
damas dainavo ir szvilpavo.
Su
283
Paveikslais
<
Pukius apraszymas. 20c.
go, kai ūkininkai nujautė kad kybos nariai: Foul Moeller,
— Nustok tu verksni kal puslapiu, 15c.
Mums baisiai nemalonu apie
160 Puslapiu
kiti krasztai praszys ir reika Viggo Hansen ir kitas pareigū tai jums praneszti, bet kagi ga
bėjo brolis in broli, ko žlumbi, No.146—Apie Auka Nihilis No.202—Novena, Stebuklin
nas, szulas, iszstojo isz parti
laus daug musu kviecziu.
l[ ar tau gaila moezekos, kuri ta- tu, Stebuklas Kuczios Naktį go Medaliko Dievo Motino#
lima daryti? Pinigai yra reika ( 8 col. ilgio, 5y2 °°^
jos ir taip parode ir pareiszke
Garbei. 15c. •
k
lingi del laidimo “Saules” ir | Iszaiszkina sapna ir kas Įi I ve badu marino ir su lazda ba 62 puslapiu, 20c.
! ateitoje stosis. Su priedu niutijo? Sugryszk pas ja ir se- No.148—Apie Joną ir Alena, No.203—Knygute, Tretinin
Mainieriai dabar tikisi dau savo nepasitenkinimu su Ko del užlaikymo darbininku!
munistu
partija
ir
su
Sovietu
giau darbo, nes krasztai kaip
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c kių Seraphiszkas Officium. 15c
Stengiamies vesti laikraszti j planatu ir visokiu • burtu. Įi Į dek, o asz sau vienas eisiu.
Rusija.
I Knyga in minksztos po- ]•
Lenkija ir kiti dabar negana
— TOLIAUS BUS —
“Saule” kuogeriausiai, kad ji
No.152—Apie Kajimas, Drū
pieros
virszeliuose.
::
::
anglių pristato Europos kraszpatiktu musu mieliems Skaity
tas Petras, Nuogalis. 62 pus Kaip Užsisakyti Knygas:
Pinigai reikia siusti su |>
tanis, ir tie krasztai turės isz SAPNAS MOTINOS tojams, ir turime vilties, kad
lapiu, 20c.
užsakymu:
|
>
musu anglies pirktis.
visi sutiktu su musu praszymu
KATALOGAS
No.155—Szakinis Nedoras ĘAG Užsisakant knygas is*
SZVENCZIAUSIOS ir pasiliks musu Skaitytojai ir
Žydas, Du Draugai. 136 pusla szio Katalogo, veikia paminėti
Tiktai,
. . . $1.00
Saule Publishing
Co., I;|[
. . . MALDA ...
KNYGŲ
Komimistiszka Kinija labai
Draugai ant toliaus. Szirdingai
tik numeri knygos. Pinigus
piu, 35c.
Mahanoy City, Pa.,U.S.A. |»
reikalinga visokiu maszinu. Ir
Viesz. Jėzaus ir Acziu!
No.150—Apie Duktė Akme- siuskite per Pacztino Moni-OrVisi pirmieji Katalogai dabar
Sovietu Rusija negali Kinijai
noriaus, Klara, Nuspręstasis, deri, Express ar Bankino Moyra negeri. Szis Katalogas
Motinos Szvencz. i; Su gilia pagarba, liekame,
tokiu maszinu pristatyti; ir už
Ant, Kiek Užlaiko Moteres Pa ni-Orderi, o jeigu norite pini
— “Saules” Leidėjai.
užima visu anų vieta, todėl
tai Komnnistiszka Kinija dagais siusti, tai reikia Užregis
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
užsisakykite knygas isz
bar kreipiasi in mus. Už tai
Sapnas Motinos Szven- Įj
Istorija Apie . . .
No.151—Apie Vaitas Szvil- truoti laiszka su pinigais.
szito Katalogo
mums ir isz Komunistu bus ge
Visu Ražancziaus
cziausios,
mieganezios
Nepamirszkite dadeti
pikas, Pas Merga, Gražios
“AMŽINA ŽYDĄ”
Nr. 1956
ras biznis.
ant kalno Alyvų, žemei
/)
Paslapcziu
Maldos
Akys,
Tarnas,
Vargdienis Jo deszimtuka ekstra del prisiunBatanijos,
bažnyczioj
timo kasztu.
Jo kelione po svietą ir liūdima*
nukas
Karalium,
62
pus.,
20c.
ISTORIJOS,
PASAKOS,
Del
Ražancziaus
Draugijos
Szv.
Mykolo
Arkaniuolo.
]l
Anglija su Prancūzija lei
apie Jezu Kristų.
No.153—Apie Gailuti, Du Visi Moni-Orderiai ir Pini
APYSAKOS, IR T. T.
Nariu, ant mažu korteliu, ku
džia a is,okiii bonu, ka i sūrin
Per paczta, 25 Centai.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus gai, o ir visi laiszkai “visada
Knygos Did. 3%x5A2 col j! rios telpa in maldaknyges. Viiu daugiau pinigu savo tusz
turi būti siusti vien tik ant
SAULE - Mahanoy City, Pa.
No. 101—Kapitonas Velnias, lapiu. 20c.
!as setas $1.00.
Prisiunskite
TIKTAI. 25 Cts
c.iam iždui.
szio adreso:
Daž ar ‘Saules’ prenumerata Puikus apraszymas, didele
savo orderi ir viena doleri ant
SAULE PUBLISHING CO.,
iii Suvienytose Valstijose: Me104 nnsl»niu. 50e,.
sAimt
purjjshinc co. ( ; idreso: Saule Publishing Co
Ner-iurint kas laimėjo musu
MAMANOY CITY PA U S A
?
Pirkie U. S. Bonus Mahanoy City, Pa., - V. 8.
tams $7.00;' puse
metu $4.00. ;I Nu.P’2-- tthhcikiu, nirdin
i Mahanoy City, Pa U.S.A
:i.d i mis, nežiūrint ka< yra
j
*
X

Kas Girdėt

musu Prezidentas, Iper ateinanczius keturis metus, musu gy
venimas 'bus toks pats ir tak
sos 'bus tokios kaip ir buvo.

Pypkes Durnai

puse metu $4,50,

SAPNORIUS

i

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

L

davo in užpakali. Nežinau kaip asz tikau, tai davai man sztai vyra. tiktai ta savo galvoje tu- labai ja mylėjo. Mat, teip bo_
j tai stojosi niekad in save nekal- szita žiedą vardan tavo sunaus. rf‘j° jog Enrikas apsipaeziavo belkai nudavė. Bet jau ir toji
ICas_____________________*Tilr«bfric
J<*-™yW'««s ° vienok — Ar asz? Paszauke kaip su Zose ue del ko kito, tiktai mislis pradeda isz galvos iszkad apsaugot ja nuo indukusio garuot, ba jau ir senatve arti
JI akCAO
11 AJ&3kC^l>AO
i nebuvome tvirtais jog' vienas prit roszkes Ak utis.
kita mylime. Ant galo negale- — Teip tu atsako da szpo- vyro, o jeigu, kitai]), tai nebū nasi.
—.G A L'A S----(Tasa)
— Nuo szesziu menesiu, jau jau dalaikyt. Jau nuo sanvaites singiau, prisiartindama mergi tu su duktere apsipaeziaves, ba
yasipažinome atsake drąsiau sukuosi apie dvara. Parasziau na. davai man sztai szita žiodą!
laiszkeli ir prisiuneziau. Tai ir — Brangus teve, paszauk-1
Ant kart Alfredas sustojo jau n i kai t is.
su dideliu džiaugsmu griebda
pasl i ro.
Pažinau pono įduktere kada visa istorija.
Balta szaudine skrybėlė jau- ėjo pasivaikszeziot, ir net in — Esate abudu pasiutėliai, mas Enrikis tęva už rankos.
nikaiczio gulėjo priesz ji prie narna atsekiau. Nuo to laiko isz i a re j a u a | įsim a I szi 11 e s Alt red a s — Gyvate isztare kaip pa
lango.
mano szirdies neiszejo. Ant ga paminėdamas savo jaunyste, ir dukes žiūrėdamas Akutis ir y IE N A A1 E i sz kaimu I ’agi - ant 'žemes o ne tais, jeigu gerai
Baisus džiaugsmas atsimu- lo suprato jije tai. Tankiai at dadave. Nes už visada turi man jausdamas kai]) su szielc-ztu
renoise tarp gaspadorius pr i valgome, o ir tas, jeigu žiū
prislėgtas
jog
iszsiduoda
jo
tamista
pasakytie
kas
tu
per
sze ant jo veido.
eit inejau ir klausiau po langu
i buvo Andrius Szakelis, o kad rime ant pinigus maiszuosia už
meile
prie
Zosės,
dadave.
vienas
esi
?
Pagriebė puczka, užprovijo josios grajaus. Laikais dirste
' pats buvo davadnas žmogus ir kuriuos galime nupirkt visus
Da
jaunikaitis
nespėjo
išsi

—
Na
teip,
tai
teisybe,
nes
ant naujo ir vienu szuolu mėtė lėjo per Įauga ant manės, tai
paezia turėjo gera dafbsza ir svetimus smagumus. Pakaju
nenorėjau
teip
greit
jam
apie
žiot,
pabeldė
drueziai
in
duris.
si prie duriu paczios miegkam- ant jiasivaiksztimo atsižiurevisi ji laike už tnrtingiause ta ir ramuma koki naudoja An
tai
pasakyt
o
dabar
norėjau
ji
Pone
Hermina
nubėgo
atidary

bares.
gaspadori. Mėgo ji randaunin- drius sumaisze jam smertis pa
ti.
Mažiulelis
profesoris
pasiro

nubaus!
Vienok
ir
teip
pamo

— Nora jo czion, pašaukė
kas dvaro, tikėjo jam, pristati czios, kuri paliko jam du sūnūs
kinsiu
ji
kantrybes!
Dadave
su

dė
duryse.
išbėgdamas su pasiutimu.
nėjo prie padvadu su jevias, dvynukus, jau po devynis me
kandės
dantis.
—
Na,
ka,?
Paklausė
ponia.
—• Tonais turės būti su pirkaip dažiuretoju ant kitu, pa- tus turinezius. Didele tai del jo'
Hermina
jau
viesulą,
apsimal—
Ach,
mudviem
nėra
sku

sztu in duris Zosės tai rots!
vedinejo jam afiminet pinigus, buvo nelaime, ba neteko geros
szino.
Asz
da
butau
nesugryžes
bu!
Paszauke
vienbalsiai
abu

Jaunikai paczios, dukteres pa
o tankiai tai ir siuntinėjo in ir darbszios moteres trumpamei
tiktai
bijojau
apie
ponia,
tai
du.
ku juje. O tu 'baisi ragana!
miesto užmokėkite ’ padotka. laikia, vienok apie kiat pamis
skubinau
ka
greieziause.
Sodo
—
Na
kas
galėjo
tikėtis!
Dingsi isz mano ranku! Ir tren
Niekados Andrius ne nusuao imo.
nėra
gyvos
dvasios.
Nes
ka
teip
Paszauke
linksmai
ponas
Al

kė su koja in duris pakajaus.
savo aono, ba, mylėjo Dieva ir
Ar tai teisybe, paklausė
sustoja, veikete ir czion lig fredas prisiartindamas prie pa
Durys atsidaro, o jis atszoko.
Jo bijojo, isz ko pats džiaugėsi karta randauninko pati An
daugiau žmonių? Tarė profe ežius ir pnspaudamasj prie sa
Sztai duryse stovi Zose ir nejog turėjo uesuterszta savo ži driaus, jog paeziuojesi ?
soris
ir
akis
primerkęs
prisiar

ves
ja.
Na
kas
to
galėjo
tikėtis
pa'žinstamas jaunikaitis
su
nia ir kožnam galėjo (Įrašai iii
— Teip. poniute paeziuotinę
jo.
szirdžiuke
mano.
gailais veidais, nes su drąsą ir
akis pažiuretie, ar tai ponui, ar siuosi.
— O-gi mano tėvas! SnPone Hermina atsiduso ir
laikydamiesi už ranku.
— O bijokie lu Dievo, tarė
sznabždejo persigandęs jauni dirstelojo su meilumu ant Enri akanomui, ar kaiminui ir tai
—-. Ka tai ženklina? Pa
BALTRUVIENE
* kaitis. O lai papuolau in slaistas vadinasi didžiauso laime 1 ponia, tokia, turėjai dora ir
ko, o su jauslu ant vyro, ba neszauke susimaiiszes, da vis pu *
*
******* ♦*♦ + ***♦**♦*♦ tas.
bagai da isz mįsles neiszejo, ir
todamas isz piktumo Alfredas.
—
Enrikis!
Sukliko
neiszmislino ant tikro, jog Enrikis
Pone Hermina mėtosi pus Gera diena mano, širdeles,
tikedamas
savo
akim
profeso

Asz
vela
ant
džialbo
ne josios duktere tiktai ja my
gyve ant keliu, užsiimdama su
ris. O tu ka czion veiki ?
Dckavones
szvente
pasibaigė,
lėjo.
delnais akis.
—
Nori
paezuotis
su
musu
Veluk
trauk
po
svietą
FOUNTAIN — MICHIGAN
Guodotinas Pone Teve atsa
Na ir susiporavo’ jaunieje,
Zose, atsake prunkszdamas nuo
ne'bage,
IUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN
ke du praiszantie balsai, in po
sziandien
jau
turi
ir
sūneli,
ku

juoko
Alfredas.
**
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos
Ant galo in viena miestą
ra klaupė ant keliu priesz poną
lisai
gal
szita
apraszima
apie
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.
Tai vis isz meiles in nežinsta.
atsibaladojau,
Alfreda.
Szjs Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus
savo
tėvelius
perskatis.
— Ka jis? Suriko gergžDaug vaškiniu lelukiu
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe
— Kelk! Paszauke griebda
pamaezia, i daneziu balsu Akutis. Ar jis!j Profesoris jau usus nesuki- ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
mas Zose už rankos. Kas do
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.
Visi pasiutote!
Mislinu kas tai gali
nejo,perukos neszjoje, ant kart
vienas šitas?
Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama
— O ne, ne pasiūlome ir tai stojosi kaip vaszelis Alfredas apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU
būti,
i
— Mudu, mylimos atsake su
ji ji genio jomesi po soda. Turi da. ir szi.andien savo paeziule SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
Jog visu mergų veidai
nusižeminimu jaunikaitis, pri
isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins
giluki, ba kad butau ji nutve sergsti kad nepadarytu jam sivežė
K dip giltines balt i,
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”
siartindamas prie pono Alfre
ri e s!
Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:
Mat, tai iszmiltuotos
sžposo ir laikosi tojo prie žo
do.
—
Kaip
tai
negalėdamas
Lietuvaites,
džio netikekie paežiai namieje,
— Kas kuom ? Kalbėkie po
s
u
si
vai
d
y
t
nuo
'piktumo
Ak
u
j
Musu mergeles!
kumelei keloneje o szmi palenas tuojaus, paszauke kratyda
JOHN ANDRULIS, Pres.
tis
in
sunn.
O
toji
laiszka,
o
voneje.
U-gi su Italijonais suibrauje, į
✓
mas jaunikaiti už peties.
FOUNTAIN -- MICHIGAN
Autobiliais visur keliauje, ; mergina, o Viednius, tu palai-1 Pone Hermina myliejo. savo
— Asz ir pana Zose.
ki.
Na ir sarmatos neturi,
Pone Hermina straktelėjo
•
,
.
>-l
— Asz
nevažiavau
in
ant ligi u kojų perimta 'baime, Norint Lietuviszki vyrukai į
Wiedniu, tiktai parasziau meant ju žiuri.
rodos norėdama užprotestavot.
— Ar ne teip? Da,davė jau Mat smnatiiiaąi Lietuviu, | laminga Ihisf -i ir mane diiin-.
ga,s pakeluje in Wiedniu ant
Tai prikimba prie
nikaitis atsigryždamas, in dreHali jonu, | vienos stoties padavė laiszka I
bante mergina.
ant paežio. Buvau priverstas!
Meilei pavažineje
— Teip mylimas teveli, isztave tėvai prigaut. Asz esmių j
Asz d a daugiau apie
tare apkaitus.
czion nuo trijų dienu, atsakei
jais žinau,
Pono Hermina dirstelėjo su
Enrikis su graudumu.
O kaip nepasiliaus,
sapniu ir mylimu ant dvejeto
— A-ha, tai teip, teip, tu
Tai tiek-gaus net
vaiku.
atsigimeli szauke didžiausiame
— Ir pamisimo sau ant' Miltai nuo nosių nubyrės!
užpykime. Tokis tai vaisis ma
*
*
*
tikro. Tai jiedu del manes pu
no mokslu ? Nori paeziuotis
si szv ent e ?
Ten buna velniava,
9
snarglau, nori užmuszt, pra
Ponas Alfredas nuėjo pas
Kur tamsi boba yra;
keiktas ?
stalu užsižibino tampa ir pa
Jeigu d a tankiai szaines
— Tiktai teveli rankas suiszt rauke,
ėmęs ipa žibino in akis jaunikaidejas norėjo pertraukt tėvui
cziui.
Tai ne tik kitus,
Enrikis.
Bet ir savo vyra per
— -Ach, pažinau dabar po
— Tylėk! Suriko Akutis.
•dantis trauke.
ną, tarė atsidvesias giliai. Ar
Padarai kaip kokis apgavi
tai del josios parode su pirsztu Ne tik ka tankiai mušasi,
kas, ir tai po mano nose, viorsBet d a ir provojesi,
ant Zosės slankiojai mieste po
ta kelio nuo mano namo. O koTrankosi po sudus,
langais mano namo, tai del jo
rone Dievo! Nes nieko isz to ne
Mėtydami pinigus,.
sios net in dvaruka atbėgai
bus, asz tave nuo to iszgelbesiu,
kaip vagis nakties laike, tri- Laikinis vaikai už motina
niekados, niekados neapsipaeina,
piai po soda ?
cziuosi!
Kada musztyne pareina,
— Teip pone, atsake su nu
Ant vyro — tėvo užpuola,
Nuo valandos jau Zose prisisižeminimu jaun ikaitis.
In kaili vargzsui duoda.
žim inejo temingai ant žiedo ir
— , Ir neturėjai kitokio spaGood advice from the author
(a&va^s'
too!)
O bobeles, moterėles,
stebėjosi isz kur ėmėsi ant jo
sabo?! Paklausė baigdamas nuof Amy Vanderbilt's
Kokios jus nelabos!
sios įpirszto. Pamaželi atsiminė
žiuretie ponas Alfredas.
"Complete Book of Etiquette"
Ar tai tokia paveizda
apie taje komedija su profeso
— Ant nelaimes, atsake
Part of every gift is the thought
Thoughtful people consider, too,
duodate.
rium, ir ant kart josios galvoje
that went into its selection.
jaunikaitis, nepriįminėjai po
the lift the gift of a Bond is to that
nas in savo narna jokiu jaunu Geriau žmonių nepiktykite, iszsiaiszkino. Szposingai prisi
And here’s what thoughtful peo young married couple ...that grad
Del visu sarmata
artino prie apsiputojusio pro
ple know about U.S.Savings Bonds. uate ... so many people you know
žmonių?
Their value increases—never dimin and care about.
nedarykite.
fesoriaus
ii'
tarė:
— Juk tai teisybe suniur
ishes. They are one of the world’s
Next time you havė a gift to
Ateis
netrukus
valanda,
—
Mylimas
profesoriau,
safest,
surest
investments.
The
select,
why not give the present
nėjo Alfredas. Nes kaip tu suJog
to
gailesites
gana,
principal
is
guaranteed
safe
—
up
to
with a future ... a United States
kam ant tuszczio slėptis ir da
siuostai su tuom diegu ? Dūda
any
amount
—
and
the
rate
of
inter

Series
E Savings Bond. It’s easy
Ba Dievulis nukoros,
pykt! Po teisybei kitaip stojosi
vę rodydamas ant Zosės.
est is guaranteed sure, by the to buy Savings Bonds where you
Kaip neteksite duonos.
kaip misi i na i ne, bet ta i p sto
United States Government.
regularly bank.
___ ._______________ ' '____ ____ S?
Jau sziandien nuo vaiku
si kaip norėjai.
— Sieniniai Kalendoriai, su
Part of Every American’s Savings Belongs in
daug keneziate,
— Kaip asz norėjau, pa
Lietuviszkais ar Angliszkais
U. S. Savings Bonds
Ir nuo ju, in kaili gaunate.
szauke
susima.iszes.
menesiais, su szventomis ir
Dabar truputi pasilsėsiu,
i The V. S. Government does not pay for this advertisement. The Treasury Department thanks,
— Juk pats sziandien prapasninkais. Po 50c arba 3 už
1—
for their patriotic donation, the Advertising Council and
Tuom kart Gud-bai.
szai
manes,
idant
buezia
pati
$1.35. Adresas:
tavo sunaus, ketinai paskui
Saule Publishing Co., MahaSAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
Skaitykit “Saule” praszytie mano teveliu o kada
noy City, Pa.

DU KELIAI

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS’

darbszia, paezia ir jau teip
greit užmirszail
— O ka galu daryte atsake
Andrius, kad nėra kam grinczios apžiūrėt nei iszvirt val
gyt, nei iszskalbt.
— Tai tik tas nelaime,
atsake pone, jog tankiause
žmonis paezuojasi del to kad
turėtu kam iszskalbt, o nežiūri,
kokia imai motere, o kaip tu
turėdamas vaikus, o paimsi ko
kia nedorėlė, kas tada bus?
Sztai baniutis biednus sieratukus, o turi tokius gražius sunukus, net pone randauninke ap
siverkė.
— Antanukas kaip Antanmias, atsake Andrius, tai ge
ras ir darlbszus vaikiukas, nes
Grigutis praszau ponios tai ne
tikės vaikas-matoma i nebaszninke ji iszdykino.
— Tas tai gerai, tarė, pone
kas paikina vaikus, tai virve
ant jo kaklo runge o su kokia
paezojasi, dadave po valandė
lei.
— Su Barbora, Blažiu duk
tere ka szale malūno gyvena.
— Tai tau! Paszauke pone,
lai josios tėvai abudu girtuok
liai, o jije kaip girdėjau dide
lei pikta negu odoje tėvo ir mo
tinos tai tuom paežiu ir Dievo
nesibijo ir vyro neklausys.
Paczuodamasis mano brangus, reike temint netiktai ant
mergos, bet ant tėvo ir ant mo
tinos, ba jeigu , nuo mažames
žiuri tiktai ant girtuoklavimo
ir kiauru gyvenimą namie, tai
kas gero gali būtie isz josios.
— Juk tai teisybe viskas,
ka pone sakai, tarė Andrius,
kasydamas galva, nes ka asz
(Tasa Ant 2 puslapio)

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc., “Talmudo Paslaptys”
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ŽYDU TIKYBOS
Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti
Ir seka svieto sanjudi;
Jis nori viską dažinot,
Nes jam vis rupi iszgalvot
Kaip ir kur dalykai stovi;
Ka pasaulis isz jo nori.
Ar dalykai eis blogyn,
Ar žmonija ein’ geryn.
Jis skaito laikrasztininkus.
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais,
Ir neužsideda su ginezais.
Bet jis “Saule” pasiskaito,
Ir jis gauna protui maisto.
Linksmina ji Taradaika,
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias
Apie krikszczynas, vestuves
ir 1.1.
Senesnieji teipgi skaito
Kas kur mire in kiek laiko.
Nes “Saule” visur szvieczia,
Tolimus krasztus palieczia.
Ji daug girdi, daug ir mato,
Ir skaitytojams pasako.
Žmogus skaitantis žines, mato
nelaimėms ir atsitikimais.

a^=A - B - CELA ^ai
Iarba pradžia ' |
SKAITYMO ■:
...ir...į
RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col. :■
Dabar Po 25c. i;
Saule Publishing Co.,
![
Mahanoy City, Pa., U.S.A, f
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ma, kad tokie naklauždaros
niu ir brolienių. Laidojo Petny- tas nes policijautai jauežia kad buvo mires,
jis ežia visai 'buvo nekaltas.
Ardės dirbo in Scott Paper. butu tinkamai nuteisti ir nuka Vardino: Jautre. Ir ta die
fabriką. Jis paliko žmona Mare bausti!
na: 1943 m., Illinois valstija Ii- .Jurgio bažnyczioje 9-ta valan
ir keturiu metu dukrele Denise, Marinu Sztabas gali girtis
da ir palaidotas in parapijos

kitu Anglijos partijų, kurios
dabar nori ji iszmesti. O joms
pasiseks ji iszmesti, jeigu Ang
valdžia sutiktu iszsitraukSTRAIKOS LAIKINAI ir motina Ponia Margaret Mc ; kad jie turi geriausius karei- lijos
ti savo kariuomenes isz Suez
lijo snajunga; 1267 m., Lietu
— Tik 25 dienos lig Kale-į
NUTRAUKTOS ! Keefre, teipgi isz Chesterio. \ vius, bet kai prisieina kaslirik Kanalo.
viai pra'dejo kara su Uzeku ka
du!
jaunu Marinu lavinimo, tai to Anglijos Ministeris jau kuri
McAdoo, Pa.
raliumi, Ottokaru; 1934 m..
— Vietinis Angliszkas laikkie tęva didžiūnai marinu ture laika kaip serga ir nesveikuoja
WASHINGTON, D. C. —
rasztis “Record - American”
in McAdoo, penkios mylios nuo Ka buvęs Prez. Trumanas bu-' IR VĖL MARINAI tu skaitytis su žmogyste ir su ir jo daktarai jam yra insake
neiszejo Seredos vakara, isz1 žmogiszkumu sugyvenimu.
{kad jis turi pasilsėti.
' audra ii’vo ingaliotas padaryti bet ka
moję; 1933 m., Septintas I arp- Hazleton
prieszasties kad darlbi ninkai
Paprastam darbo žmogeliui j Eina gandai kad Richard A.
sienos tos mokyklos jis ar nenorėjo ar nebeiszdryso
tautinis Seimas Amerikoje pra
Saržentas
Marinas
iszejo ant st raiko, reikalauda
augszcziausias armijos ar lai- Butler butu jo inpedinis jeigu
sidėjo in Montavideo, l ra- tebeliko. Thomas Boyle, Me-, padaryti, ta Prez. Eisenhowemi daugiau mokes ties.
guay. Visos valstijos pasiuntė į Adoo mokyklų virszininkas sa-jris dabar padare.
vyno generolas ar komandorius Edenas butu paszalintas. ButRastas Kaltas
— Su'batoj pripuola pirma,
tik tiek reiszkia, kiek pele ka- jer dabar yra valdžios tarybos
: Kai Uostu Darbininkai, ma
diena
G ruodžio-Decemlberio ;
trosai sustraikavo ir kai j u PARRIS ISLAND, S. C. — tei reiszkia. Mes kad ir augsz- pirmininkas.
Rica.
paskutinis men e sis szio meto.
generolui ui
ar karo
...Anglijos valdistraikos per devynias dienas Mums jau beveik insipyko ra- cziausiam geucimui
nuiuj Beveik
visi
Taipgi Subatoj pripuola Szv.
suparalyžiavo visa laivo pra szyti apie Amerikos Marinu valdininkui galime szpyga pa- ninkai yra prieszingi MinisteBarboros, o Tai
Natalijos, o Tautiszka. Vardi
f
«!)\
linkės
mo

mone po visa svietą, Prez. Ei- ' karininkus ir kareivius ant r°dinti ir pasakyti jam kad jis rį0 Bdeno nusistatymu iszne: St angis. Ti
ne: Butageidis. Szis menesis
ii pasisiulino senhoweris, pasiremdamas ant Parris Island, South Carolina, kvailas, spaugas ar tikrai be traukti visus Anglijos karei1891 m., Henry 1
paszvenstas gaitbei “iVtejimo
trenkė priimti visus tuos< mokinius in to visu darbininku baisiai ne-!kur tiek daug visokiu niekszy- sanmones, ir jis mums nieko viug isz Suez Kanalo, kol TauSomerville,
M
Kristaus.” Menulio atmainos: j-iprcgstancziu bomba i u milijo -avo mokyklas kol bus nutartu apkeneziamo
“ Taft-Hartley sziu buvo papildinta per pasta- neSalj i? negales padaryti. Mes tu Sanjungos taikos kariuomeJaunutis 1, Prieszpilnis 10, Pil nieriaus Russell Sage ofiso kar daryti: ar kita mokykla: Instatymo”
insake visiems ruosius menesius.
*taip dabar xtiems musu armijos ne tikrai priparodins kad jį ffa.
natis 17, Del ežia 24.
komlbaruoso New York mieste, statyti ar sudegusia ta mokyk- darbininkams gryszti in savoj Mes tada sakeme ir dabar sa ■ ir marinu ir laivyno virszinin-. u tenai tvarka investi ir palai.
— Nedelioj, Lapkriczio 18
Kams pasakome, ir jiems pata- ^yti
kyti.
bomba la atstatyti. Toje mokykloje darbus nežiūrint ar jie yra su kerne kad musu Kongresas ar kams
diena, iSzv. Juozapo bažn vežio
j
eig-u kitos
mete kad prats save in mažus laukei szimtas deszimts mo-1 sitaike su darbdaviais ar ne. valdžia turėtu isztirti visus rifime kad jie patys save susiJeigu
kitos Anglijos
Anglijos partijos
partijos
ję, antra valanda ipo piet, Knn. szmteliiis susprogdini
1783 kiniu, studentu. Po, Dekavonesi Tai pirmas tokis to darbi- tuos Marinus ir pamatyti kas valdytu ir susitvarkytu. O jai Edeno partijai--.pasiprieszins
P. C. Czesna, klebonas suriszo
Dienos Szvencziu buvo nutarta ninku taip nepakeneziamo In ten darosi ir kaip musu vaikai ne’tai Kongresas ir Senatas te- taį j0 partija bus priversta pa
mazgu, moterystes, ponia Vale deli tas
ker tuos mokinius si imsi i kad staty mo pavartuojimas. Tas yra tenai lavinami. Bet, aiszkus nai iu tarPe tvarka inves.
sitraukti. Kiti sako kad Eden
rija Lukasievicziene (Lucas),
igti sziu metu straikas uždraudė pats teismas dalykas, musu balso niekas neMarinai nėra jau tokie die- tiiretu pats pasitraukti ir kinuo 433 W. Mahanoy uly., ir
mokslo metu. O po tam tai ir po prievarta privertė darbi paklause! x
votiszkai gerbiami kad niekas tam savo vieta užleisti, nes jis
LaVerne Bevan isz Tamaqua
ni ros nutarti ninkus gryszti in savo darbus.
Dabar pasirodo kad tenai, in’
j“ vadus imti na-1 dabar
■ ■
yra nesveikas
ir negali
R. D. Svotai buvo ponia L. kimus eiti del Prezidento
mokyklos ar seJeigu per deszimts dienu tie Parris Island, South Carolina gan‘
savo pareigas tinkamai atlikti.
Wentz ir Lawrence Bevan, 'bro
_________________ į:........ ....
darbininkai su savo darbda dar kitas pakvaiszes su savo
Kai vaiskas, o ypatingai Lailis jaunavedžio. Vestuves invy- baudė .John L. Lewisa. .Jis tu
viais dar nesusitaikins tai tas valdyba Marinas norėjo nukan-1 vynas ir Marinai dasiprotes ir
ko Mansion Restaurante. Jau rėjo užsimokėti $10,00 ) ir MaiPasako Sudie
Wilkes-Earre, Pa. —
i “Taft-Hartley
Instatymas” kinti kelis marinus vien tik už dasižinos kad jie su Amerikienavedžiai apsigyveno 433 W. nieriu Unija turėjo nžsimoke- Ponia Mare, mylima pati pono pareikalaus dar septynios de
tai kad jie nepagerbe jo prakil- ■ ežiu vaikais dalyvauja, tai taMahanoy uly., mieste. Ponas
.Jono Stoczkunio, nuo 105 Ca szimts dienu pirm negu darbi mingos vietos tuose marinuose. ■ da bus visam musu krasztui in
LaVrene Bevan dirba del Far kis sziratus tukstanezius dole-' sey avė., isz Wilkes-Barre ap- ninkams bus pavėlinta straiDevyniolikos metu amžiaus sveikata.
mer’s Cooperative Dairy ir yra riu už nepaklusnumą Kovo 6-ta skriezio (Township), “Auksi kuoti.
Amerikos teismas ir AmeriFrederick A. Renton, isz New
Prezidentas Mahanoy City So diena.
nes Žvaigždes Motina,'” pasi
Sustraikavo apie szeszios de York miesto gaus savo teismo ^os valdž.a turėtu tuojaus atcial Kliubo.
mirė Nedelioj Lapkriczio, vie szimts tukstaneziu darbininku
nusprendima kai szitas laikv^sa Armijos, Laivyno ir
Ūkininku Pr i e žo d ž i a i: J e i g u
nuolikta diena. Velione gimė visuose Atlantiko Uostuose paLakūnu
ingaliojima teisti eili
rasztis iszeis. Tai bus ketvirtas
Gruodžio menesyje (beržo sula m \ Ibi u!
j Lietuvoje, atvyko in Amerika krasztyje ir Golfo inlankoje.
tokis tokiu neva garsuju ir ni kareivi. Tsa ne ju reikalas,
ta teka, bus lengva žiema. Jei
Darbininku Unija reikalauja drasuju marinu virszininku pa bet visos valstijos ar valdžios.
— “.Saule” gražiausia lr! 1906 metuose ir apsigyveno migu per Kalėdas szala, tai Vely tinkamiause dovana nuo Lietu-apskiiti. I alike dideliame du doleriu keturios deszimts
smerkimas nuo to laiko kada’ Kai Antras Pasaulinis karas
kos bus'baltos. Jeigu ant Kalė vio 1 ietuviui!
nuliūdime savo vyra; dvi duk- asztuonis centus ant valandos, vienas tokis patrakęs ir pasigė užsibaigė tai tuo pat kartu už
dų daug sniego ir szala, tai ge
terys, keturis suims ir devynis trumpesniu darbo valandų ir
rės marinas nuvede in pražūti, sibaigė musu ponu didžiūnu,
kitu
lengvatų.
ras motas del javu. Jeigu tas
anukus
ir
anūkes.
Laidojo
SeShenandoah, Pa.
mirti szeszis naujokus marinus karininku valdžia virsz musu
redos
ryta,
Lapkriczio
keturio

menesis sausas, tai ir pavasa Vincas Saliu kas, nuo 3 M ėst on
in Tidal Creek. Ir jis buvo isz- vaikus.
ris bus szaltas. Taipgi ta diena:
likta diena, su aipiegomis in KOSTUMERIS
teisintas.
1943 metuose Teherano Konfe Nedeldienyje 9:30 valanda va
Sziats naujas Marinu galva- ANGLIJOS
SALIUNE
rencija,, Franklin D. Roosevel- kare. Velionis nesveika,vo per ir palaiduota in parapijos kažudis, Frederick A. Renton yra
tas, Winston Churchillis ir Sta du metu nuo azmos. Paskutini
MINISTERIS
i UŽMUSZTAS prisipažinęs kad jis kelis naulinas per keturias dienas tarėsi
jokus marinus privertė ramsSVEIKSTA Graži mergina Paige
kaip Nacius sumuszti; 1949 m.,
(I inies Shenadoryje.
tytis
ant
savo
ranku
ir
keliu
John L. Lowisas mainieriams
tri.i„ metu D« Kiti Susipeszejre- virsz peiliu per kelias valandas
Phelps atsisveikina su szitu
insake dirbti tik tris dienas in
sunn: Vinca, kuris randasi tar-Į amžiaus .James T. Pi'pp, isz Ha-' ežias Nekaltas Žuvo už maža prasikaltima.
Jo Partija Pavojuje kalakatu kuris yra su keliais
sanvaite, kol visos kompanijos
tukstaneziai kitais kalaku
nystoje Denver, Colo., ir dona ’ rrisburg, buvo suvažiuotas kai
Jam bus paskirta pabauda
pasirazsys ant kontrakto.
tais iszvežamas in New York
namie; dukterį*, >G. Marzocca1 jis ėjo skersai ulyczia netoli
LONDON, ANGLIJA. —
CHESTER, PA. — Fabriko ant penkių meut kalėjimo ir
—• Musu skaitytojas, ponas
taipgi j savo namu. Miesto polici jautas■ darbininkas ir buvęs per kara paskui jis bus be garbes pasza Anglijos Ministeris Sir Antho miestą del DekavonesDienos
Petras Gorinus, isz Gil'bertono
Miller, j Saržentas Lawrence Faunce Seabee sztabe buvo užmusztas, lintas isz Marinu sztabo. Mums ny Eden iszskrido in Jamaica Pietų. Isz ūkio netoli nuo Allankosi mieste su reikalais ir
panele Mildreda isz Shenado-1 saiko kad tas senvvas žmogus’ kai kiti du susipesze ir susimu- iszrodo kad tokis prasižengi del trijų sanvaieziu atostogų l any miesto, New York vals
i
*
°
prie tos progos atlanko in ‘Sauro; J. Trinkio, Clifotn, X. J., ir1 buvo suvažinėtas kai jis ojo sze prie saliuno. Užmusztas bu mas turėtu būti pavestas in ne po savo ligos ir operacijos. Jis tijoje buvo iszveszta apie vilse’ Redakcija pirkti Šoniniu
s milijonas tokiu kalakutu
11. Valukievicziene isz, miesto; skersai ulyczia. To automobi- vo trisdeszimts trijų metu am Marinu ar vaisko priežiūra, bet paliko savo visa partija kuriai
Kalendorių del 1957 m. Acziu du 'brolius: Antanu mieste ir liaus draiverys buvo Stanley žiaus John E. Ardės. Tas kuris
in beszaliszkos valdžios teis- dabar gresia tikras pavojus isz del Dekavones Dienos.
už atsilnakvma.
Alberta, Shenandoah Heights, -H. Caplan, isz Harrisburg, yra kaltas už ta žmogžudyste
— Keturios Deszimts Va taipgi arnika ir keletą sesere- Draiverys nebuvo nei sulaiky yra dvideszimts keturiu metu
landų Atlaidai Szvcnto Juoza
j amžiaus Francis Church, teip
po bažnyczioje bus Gruodžio 2,
gi isz Chesterio. Jis buvo poli
3 ir 4 d.d.
Prezidentui Dovana
cijos virszininko suarseztuotas
— Kita sanvaite: Nedelioj
ir in kalėjimą patupdintas be
pripuola pirma Adventu Nedejo kios kaucijos.
lia, taipgi Szv. Bilbiana, o Tau
Detektyvas, Saržentas John
tiszka Vardine: Sz ir pu t is. Me
Ketchall sako kad jam vienas
nulio atmaina: Jaunutis. Taip
svietkas yra pasakęs dvidesz.’mts keturiu metu amžiaus
gi ta diena: 1823 m., Amerikos
Clifton Doss, kad du kiti vyrai
Prezidentas James Monroe, il
susimusze saliune, ir paskui
gai pasitaręs su Amerikos Sek
jiedu iszejo ant ulyczios prie
retoriumi John Quincy Adams,
saliuno, kai saliuninkas Joseph
ir pasitaręs su Thomas JefferBarbacane juodu iszvare isz sa
sonu, paskelbė visoms tautoms
vo saliuno, ir tenai pradėjo vėl
Suvienytu Valstijų nusistaty
musztis.
mą, kasi in k visu Amerikos
Szitas kostumeris, ir rodos
krasztu, kailp Sziaurineje, taip
visai nekaltas žmogus, Ardės
ii' Pietinėje Amerikoje, neisziiszejo su kitais pasižiūrėti kaip
mant nei Kanados kraszta, kad
jiedu peszis. Bet jis klaida pa
nuo szio laiko nebus valia, nei
dare insikiszdamas ir patardavienai Europos tautai koja in, mas kad tiedu teisingai muszkelti in Amerikos krasztu, kad
tusi. Francis Church tada jam
joms nevalia remti ar kelti su
pasakė nesikiszti, o jeigu nori
kilimus ar revoliucijas, kad
tai gali pats savo kumszti pa
joms nevalia nei mažiausio)
kelti ir su juo musztis. Kai Ar
szmotelio žemes sau pasisavin
ti szioje pasaulio puseje; 1234
Prezidento stovi Leslie W. dės pradėjo savo palta nusi
Prezidentas Eisenhoweris
Hubbard, isz Lancaster, Pa., vilkti tai tas Church jam reže
m., Lietuviai pergalėjo Mozū ežia, per baikas paima ta
ras ties upe Sargune.
kalakuta už sprando ir pa ir jo žmona. Iszrodo kad visi in žanda. Ardės nukrito ant
ežia linksmi, iszimant ta ka ulyczios ir jo galva pataikė in
—■ Kalėdos artinasi, atliki rodo isz kur bus jo pietus del
lakuta kuris rodos, žino kas ulyczios akmenis. Jis buvo nute savo pirkinius anksti, ir Dekavones dienos. Kalakutu
vesztas in Chester ligonine, kur
jo laukia.
federacija jam ta kalakuta
szelpkite savo biznierius.
daktarai pripažino kad jis jau
:— Panedelyje pripuola Szv. buvo dovanojus. Užpakalyje
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