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Tautu Sanjunga Pasmerkia So! vietos; Ruskiams Insako Iszsi- ;
kraustyti Isz Vengrijos
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Amerikietis Laimėjo

I

Sukilėliai Stoja Priesz'remta
Vengrijos ,valdžia pa'
rerszke kad visi kūne nepasiSovietu Kariszkas duos esamajai valdžiai bus nuPer szita nauja sukilimą kek
Tankas
' Ii buvo nužudinti ir daug buvo

Daug darbin-nku unijos va-;
du yra suimti ir in kalėjimą pa-!
tupointi, bet eiliniai žmones,;
darbnnkai to nepaiso ir .visj
pnesz'nasi priesz Sovietus ir;
ju padupezninkus savo kraszte.

teisti ir suszaudinti. :
VIENNA, AUSTRIJA. — ; sužeista ant abieju pusiu.
i Susisiekimas su kitais kraszVengrijos sukilėliai isz pat
tais yra nutrauktas ir dabar
paskutinuju prieszinasi Sovie j ' Priesz Komunistines strai- niekas tikrai nieko nebežino
tams ir su nuogomis rankomis kos viso kraszto pramone supa- kas ten dabar darosi.
stoja priesz Sovietu kariszkas ra]yžavo. Ir {Komunistai mato
kad jie yra bejiegai priesz toki
Maskvos radijas sako kad
Septynių metu Mark O’ tas nuo sprando žemyn, ne tankas, mesdami in jas sprogsdarbininku
pasipriesinima.
. visi sukilėliai Vengrijoje yra
Brien, insikandes laikosi ma gali vartuoti nei savo rankas tanezias granadas, Budapeszto
Sovietu kariszkos tankos ir numalsz nti ar nužudinti, bet
nei kojas. Jis iszmoko kaip mieste.
ža szepetuka ir paveiksią
pieszia, in Children’s Medi pieszti kad kaip nors ilgas
Karas isz naujo prasidėjo ju armijos po visa miestą pasi kitos ž’nios ateina isz tu kurie
dienos ir nakties valandas kai nauja armijos pplicija sten skleidė, bet jes negali numal- pabėga isz Vengrijos ir jie sa
cal Center, Bostone. Jis taip
praleisti ir jaustis kad jis giesi priversti strytkario mo- ’ szinti tu Vengru, kurie kad ir ko kad sukilėliai dar vis kadarbuojasi kad jis laimėtu
kaip nors yra reikalingas.
Vaiku Skautu augsztesni
termonai gryšzti in darba.
; be ginklu stoja priesz Sovietu liauja priesz Komunistus ir SoCourtney nustatė nauja
Tom Courtney, su 153 nu
o o o
laipsni. Jis yra suparalyžiuo
pasaulini atsižymejima, re
meriu ant savo marszkiniu,
Tuo paežiu sykiu Sovietu pa-, galingiausia armija.
I vietus.
kordą, iszbegdamas tuos aszisz Livingston, New Jersey,
drąsiausiu žygiu Sovietai ga
tuonis szimtu metru in vie
panija yra pagaminus automo Muencheno in Amerika. Dvi isz laimėjo asztuoniu szimtu
lėtu insibriauti in Vidur Ry NAUJI
; biliu su daug daugiau “arkliu tu szeimynu yra gausios, Bick- metru lenktynes per pasau na minuta ir keturios detus.
szimts septynias sekundas.
jiegos” “horsepower” negu neriu ir Žadvydu. Abi szios lini olimpiada, in Melbourne,
AUTOMOBILIAI
Buvo nutarta užimti Izraeli
Audun Boyson, dalinai pa
kuri kita kompanija. Didžiau szeimynos iszsiveže po szeszis Australijoje. Jis pralenkė
ir ji padalinti tarp Egipto ir
veiksle pasislepes, isz Norve
i Derek Johnson su 137 numeSTUDENTAI RUSI Syrijos.
DETROIT, MICH. — Atei- sias ir brangiausias automobi vaikus.
Anot priparodinimu
gijos buvo treczias tose
Eikneriu dvi dukterys pasili ! riu ant savo marszkiniu, isz
lius kaip Cadillac ar Lincoln
naneziu
metu
automobiliai
yra;
kuriuos
Egipto
sztabo
karinin

JOJE NERIMAUJA
lenktynėse.
turi apie tris szimtus arkliu ko Vokietijoje. Viena yra isz- ! Anglijos.
kai kurie buvo in nelaisve pa gražesni, ilgesni, galingesni, ir
CHICAGO, ILL. — Armijos imti, tai tarp Maskvos ir Cairo puosznesni negu praeitu metu. jiegos. Chrysler dabar garsina tekejusi, o antrosios neiszleido
iszmokejimus Amerikos piliekad “New Yorker” automobi del sveikatos.
Sekretorius, Wilber M. Bruc- jau buvo sutartas ir planas ir
'
Naujas
Socialines
I
Nežiūrint kad jie dabar yra
cziui apleidžiancziam ta kraszlius turi tris szimtus ir dvideVisi vaikai kalba Lietuviszker pranaszauja kad galimas laikas.
brangesni, bet žmones juos per
szimts penkis arklius jiegos.
kai, nors keli yra gimė ir augę Apdraudos Instatymas ta.
daigtas kad ne už ilgo studen Nasser turėjo pultis ant Iz kasi.
5— Sustabdyti iszmokejimus
Vokietijoje.
tai sukils Rusijoje, nes jie da raelio 1957 metais Sausio dviLieczias
Ateivius!
butu priesz esanezia sutarti
Nors daug žmonių dabar,
Treczioji szeimyna yra Lubar baisiai nerimauja ir yra deszimts szeszta diena. Maskva
tarp Amerikos ir kraszto kurio
koszevicziu, vyras ir žmona.
nepatenkinti. Jis sako kad tie buvo iszrokavus kad per tris pirkdamiesi nauja automobiliu ATSKRIDO IN
Pagal
Amerikos
Socialinio
esi pilieczis;
studentai gali taip sukilti, kaip dienas Izraelis turėtu būti už daž no kad daug sunkiau gau
Apdraudimo
Instatyma
žmoti paskole isz banku.
6— Esant aktyvioj Amerikos
AMERIKA
Vengrijos studentai sukilo ir imtas.
nes kurie turi teise gauti apSKAITYKIT
kariuomenes ar juru laivyno
Dauguma mus automobiliu
(Tasa Ant 4 Puslapio)
pradėjo visa ta sukilimą.
. drauda 1956 m., Gruodžio metarnyboj už Amerikos ribų;
dabar stengiasi pasekti Euro VOKIETIJA. — Trys Lietu
Brucker sako kad studentai
“
SAULE
”
! nesi, gali gauti czekius siunpos automobiliu pagaminima. viu szeimynos, Gruodžio penk
7— Jeigu bent vienas isz sziu
nerimauja už tai kad Kremli- i
cziamus jiems ir už Amerikos
Chrysler automobiliu kom- ta diena iszskrido eroplanu isz
PLATINK IT!
nuostatu atitinka, tada Jusu
na s dabar yra nustatęs daugi ARABAI PUOLASI
i ribų. Tas lieczia tuos, kurie nė
pensijos ar palikuoniu iszmomažiau studentu leisti in
ra Amerikos piilecziai ar tauANT
ANGLU
kejimai pagal Amerikos Socia
augsztesnius mokslus, nes Ru
; tiecziai, ir nepaisant kaip ilgai
Anglai
Užleidžia
Vieta
Tautu
Sanjungai
lines Apdraudos Instatyma ga
sijai dabar reikia darbininku
KAREIVIU
jie gyvena Užsienyje.
li būti tęsiami ir tuo atveju kai
fabrikuose. O Kremlinas yra;
Bet, jeigu pirma karta gau-;
negyveni Amerikoje daugiau
iszrolkaves; kai mažiau jauni-; PORT SAID. — Vienas jau
i ni apdrauda po 1956 m., galo ir!
kai szeszis menesius.
m a eis in augsztesnius mokslus! nas Arabas inmete sprogstan1 nesi nei Amerikos pilietis nei
Jeigu nei vienas isz tu nuo
jie bus priversti in darbus sto- i ezia grana da in Anglo karinin
tautietis tai mėnesiniai iszmoti.
ko automobiliu, norėdamas ta
i kejimai gali būti sustabdyti statu neatitinka tai iszmokejijeigu iszvyki isz Amerikos il mai bus sustabdyti tuo atveju
Anglą nužudįnti.
kai gyveni daugiau kai 6 mene
giau kaip 6 menesius.
MASKVOS TVARKA Karininkas, Major James
SociaBnes Apdraudos Admi- sius už Amerikos ribų.
Williams buvo sužeistas kai jis
NEPAVYKO
jnistracija iszaiszkina kad tai; Jeigu iszmokejimai yra su
ta granada isz savo automobi
i yra del to kad sziais metais bu -, stabdyti tuo atveju kai gyveni
lis us iszspyre, kai tik ji suspro
vo padaryta pakeitimu Sočia- i už Amerikos ribų daugiau kai
Izraelis Turėjo Pulti go.
! lines Apdraudos Instatyme.' 6 menesius tai jie negali būti
Tai antras tokis pasikėsini
Egiptui 1957 Metuose mas priesz Anglus in viena die
! Pagal nauja instatyma seno! is; mc keti kol nesugryžsi in
i amžiaus ar palikuoniu apdrau- j Amerika ir nepraeis pilnas kana. Keli Anglai kareiviai buvo
: dos iszmokejimai bus sustab-i lendoriszkas menesis.
WASHINGTON, D. C. — ! netoli nuo Arabu vietos, jieszdyti jeigu neesi x^merikos pilie- i Je’gu Sovialinio Apdraudi
Apverikos slaptosios policijos ! kodami vieno savo draugu kucz;u ar tautiecziu arba gyveni mo iszmokejimai asmeniui, kuir žvalgybos virszininkai inte- ris buvo dingės. Arabai isz paUžsienyje daugiau kaip 6 me ! ris nėra Amerikos pilietis ar
ke Prezidentui Eisenhoweriui szalu pradėjo in juos su maszinesius, nebent vienas isz sekan- ! tautietis tcdel.kad jis gyvena
ilga raszta, net asztuoniolikos nu karabinais szaudinti. Bet
cziu nuostatu yra pritaikinti- Užsienyje, ir mirė būdamas
puslapiu, su perspėjimu kad Anglai suspėjo pasislėpti ir nei
nas:
! Užsienyje, nebus daroma vien
tai viskas butu laikoma kuo vienas nebuvo sužeistas.
1— Turejei teise gauti mo- kartinio (lump sum) iszmokeAntras tokis pasikėsinimas
slaptingiausiai.
kesezius 1956m., Gruodžio me jimo pagal jo socialines ap
Jame yra iszdestinta visa buvo kai jaunas, apie keturioli
nesiui;
draudos sanskaitas.
Anglijos valdžia apleidžia
armijoms.
Anglijos kareiviai
Sovietu tvarka, užvardintas kos metu vaikas, Arabas prisi
2— Deszimts ar daugiau me Jeigu gauni Socialines Ap
savo vietas ir linki viso gero
Londone Užsienio Sekre
raide “P”, pagal Sovietu už artino prie Karininko Major iszsikrausto ir sveikina Taunaujai Tautu Sanjungos Ar torius Selwyn Lloyd patarė tu dirbai pagal Amerikos So draudos iszmokejimus, bet ne
sieniniu reikalu ministerijos James Williams automobiliaus, ; tu Sanjungos kareivius, prie
ir ragino kad visiems bus ge cialines Apdraudos Instatyma; esi nei Amerikos pilietis ir tauViduriniu rytu skyriaus vedejo nuduodamas kad jis duona Suez Kanalo, isz kur Ang mijai.
Czia Anglijos ir Danijos
riau jeigu Anglijos armijos
3— 10 metu ar daugiau melu, į tietis ir ketini iszvykti isz
lams buvo Tautu Sanjungos
Andrei P. Pavlovo pavarde, pardavinėja.
kareiviai buvo užėmė EI
kuo greieziausiai isz Suez gyvenai JAV-ese;
Karininkas suspėjo ta gra insakyta kai Tautu Sanjun! Amerikos ilgesniam laikotar
kuri prasideda su raide “P.”
Cap, Egipte. Bet dabar jie
Kanalo apylinkes iszsikrau4— Esi pilietis kraszto kuris piu kaip 6 menesis neužmirszk
Jau asztuoni menesiai kai nada iszspirti, bet jam koja ; gos kariuomenes pribuvo
pasitraukia ir užleidžia sa stys ir užleis savo vieta Tau turi Socialines Apdraudos sis paskambinti savo socialines
jis tam skyriui vadovauja ir buvo sužiesta, palauszta kelio ' palaikyti tvarka.
tu Sanjungos kariuomenei.
vo vietas Tautu Sanjungos
tema, tvarka, galinezia daryti
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Czia Danijos kareiviai, po
yra sudaręs tvarka, plana, kaip se vietose.

Isz Amerikos
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jus ir gazolinas laibai sumažin ^*Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z** kad nerastu!
— Apie ka tu, Andriau gas kriminaliszkas- apraszy- No.158—A p i e Kapitonas
tas, kai ju laivai negali plaukti
Kajimas valandėlė misi i jo, misliji ?
nas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabėgė
per ta Suez. Kanala. Ka mes da
lyg svarstydamas, kaip pasa Bet Andrius nieko neatsake:
No.103—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
lysime, pareis nuo to- ka Ang
kyti, o paskui pratarė lyg no tik kelis žingsnius nužengė.
isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
lija su Prancūzija darys.
ne roms:
— Kur tu eini? Palauk.
■zio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
Mes išbrinkome Prezidentą
a
—
•
Didelis
daigias!
Penkos

Andrius
staptelėjo.
įžlieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
Eisenhoweri del 'dar keturiu
Bet isz viso- to, nežiūrint ka tos avys buvo pono? Ajai! Tai lavicziuose sudege kluonai.
— Tai nesuseke? Paklausė lideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszmetu kaipo musu prezidentą už
kiti laikraszcziai sako ar raszo, biaurus dalykas!
•pusbalsiai.
Bet Andrius jo nesuprato.
No. 111—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
tai kad jis mums buvo per vi
mums iszrodo kad czia buvo — Juk tik. jus mane prikal- — O kaip patemys?
— Kas czia suseks! Žems- talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
sa ta rinkimu propaganda pabinejot,
kad
jum
pairduocziau.
baisiai didelis ir pavojingas
— Ka patemys ? Gudriai kiai lakstė, klausinėjo ir vis YTa isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, ŽvaigŽ
aiszlkinse kad jis ir jo partija
—
Asz
tave
prikalbinėjau
?
suokalbis tarp Žydu Izraelio,
kas!
ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Ka
klausė: kad kluonai sudege?
per tiek metu iszvenge karo- ir
Ar
tu
kvailas,
kas
tau?
Aszta

Anglijos ir Prancūzijos, inIr vėl abudu nutilo.
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
invede taika ir ramybe.
vos prasziau, kad man parduo T r u k te 1 e j o pe czi u s.
traukti mus in ta ergeli!
— O kad czia perkūnas! Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
tum aviu, tik asz tau nesakiau, -w- Kad nevisos avys.
Greitai užkeikė Andrius ir nu Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
Rinkimu atogarsiai dar ne
— Penkoslavicziuose
su
kad vogtum.
ėjo.
ir visos bobos; Teipgi juokai,
No.166—Apie Simus Mai
nutilo kai iszkilo ir pasirodė
— Kajime! Tik paskui ža degė penkiosdeszimtis seniu
Kajimas atsistojo, žiurėjo in rodos, trumpi pasakaitymai ir giaus; Iszklausyta Malda
baisi karo szmekla: Vengrijoje,
dėjot duoti savo aviu ant laiko aviu dideliu, o jaunikles nesu atsitolinanti kol galėjo ji inžiu- t. t., 52 puslapiu, 20c.
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
i
Israelyje, Egipte ir visame Vi
skaitysi. O gal but ir netiek,
p ei-skaitymo!
reti nakties tamsoje ir mostelė No.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Maria;
dur Rytu kraszte. Jau dabar
— Kur asz gausiu aviu? nes aviu piemuo pimiiaus ju jo ranka:
pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
armijos rikiojasi. Amerika ve
Lyg asz ponas kad turecziau pardavė. Aviniuke nuo kluonu
— A hammer go-i! Isztare, czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
ža taip vadinamus “policinius
užsidegė.
avis.
nuėjo-paskui ant kiemo ir pasi Kristupą; Juokingi szposelei; No.173—Apie Talmudo Pa
kareivius” in tuos krasztus. Ta
— Ketinot.
Ir dirstele in szona dvaro
kinkė vežimėli. Ant valandėlės Kaip traukt giliukingai Einiki slaptys; Du Mokiniu; Kam IszRepulblikonu taika ir ramybe— Ketinau, nes man taip triobesiu.
dar inejo in grinczia pasakyt ir kiti szposeliai, 20c.
tikrai buvo trumpa amže.
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
rodėsi. Ant galo nes jau, kaip Tik dabar Audrius suprato,
įSorei, jog iszvažiuoja ir kad No.116—Istorija ape Siera- No.175—Kuczios Žemaites;
asz sakiau ir tu man dabar ne- ka Kajimas mislija. Kraujas
Žmones, kurie apgailestauja
sakytu, jei kas klaustu, kad ta. Puikus apraszymas. 119 Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
Karo szeszeliai jau dabar yra
klapuczyk galvos!
'puolėsi jam in galva ir jis pa
tuosius,
puslapiu, 20c.
iszvažiavo sutemomis.
užtemdine Egiptą, Vengrija,
darė Anglis; Kaimiecziu AimaKajime!
griebė Žydą už krutinės. Gal
Kurie jau ilsisi amžinam
Kada iszvažiavo už sodžiaus No.119—Keturios istorijos, navymai; Eiles; Kokis Budais
Vidur Rytus ir beveik puse vi
— Asz tau sakau: eik tu voje lyg jam susimaisze, žo
Pakajuje ant kapiniu,
ant kalnelio, dar syki atsigry- apie Gražia Haremo Nevalnin- Apgavikai Apgauna Žmonis;
so svieto.
sau, nes kitaip asz eisiu pas po džiai kimo- ant lupu, drebėjo ir
Geriau padarytu kad ta savo
žo. Ir pamaži szuktelejo. Tenai ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
ną ir pasakysiu, jog tu man garsiai kriokė.
galesti,
toli ant tamsmelynio dangaus Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
Tokio karo pavojaus mes ne Panaudotu kožna diena,
pardavi nėjai avis, jog asz mis- — Andriau, leisk mane, tu
esame mate per deszimts metu. Del tu kurie da randasi gyvi, lijau, kad jos buvo tavo, jog,... ne kvailas. Asz taip tik kalbė raudonai atsispindėjo. Nedide 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
No.120—Dvi istorijos apie Skaitymo ir Raszymo. 25c.
le liepsna dreba, auga, rausta.
r
••
II
Nutilo, pajutęs ant peties jau, leisk Andriau, rėksiu...
Ir draugauja su mumis!
Jau stulpu kibirksztys in pa Valukas isz girios; Ant nema
Ar tas karo pavojus pakrei
Andriaus ranka.
Ir Andrius pats nejausdamas
danges kyla, o dar kaimelyje no. 58 pus., 20c.
pė musu rinkinius sunku pasa
;— Klausyk,
szuns-snuki, paleido Žydą.
“Saule”, kaip szviete, taip
Kitokios Knygos
kyti. Bet galimas daigias kad ir dar tebeszvieczia tikriems kalbėjo-pusbalsiai Andrius: Tu Kajimas atsikvėpė p i 1 n a tyka. Staiga atsiliepe varpo No.127—Trys istorijos apie
Duktė Pustyniu; Peleniute;
daug žmonių intikejo in Eisen- Lietuviams. Ir geri, tikri Lie nesirodyk paiku ir negasdyk krutinę. Turėjo valandėlė pa -balsas.
Kajimas užkirto arkli ir pa Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
howerio ir jo- partijos saldžius tuviai “Saule” palaiko su sa manės ponu, nes asz tave dar silsėti, baisiai persigando.
sileido in pakalne.
No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
taikos prižadėjimus, ir, -pama vo prenumeratais.
pomokin-siu. Vogiau, užtai kad Tylėjo, ant galo- Kajimas’
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
te tuos karo- debesius, skubino
pirkai. Tai duok rodą dabar, pratarė:
25c.
si po Eise-nhowerio skvernais,
Tiktai pavakare Kajimas su- No.132—Trys istorijos: Apie
Anglorius isz Valencziojs, Ko- No.180—Kvitu Knygute
tikėdamiesi kad, kaip nors tasgryžo in kaimeli.
buves karininkas juos iszgelVakar mate pirmutini gaisro žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
bes nuo maro, ibado, karo ir
užsiėmimą, sziandien miesteli- Ka pasakė katras pacziuojas, niams. 35c.
180U>—Kvitu Knygute
mirties. Bet pasirodo kad net
je jam pasakojo visus atsitiki 76 puslapiu. 25c.
nei Eisenlioweris, nei Repu'blimus: turėjo vienok abejone: No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaus
konu partija tos szmeklos nevieni gynė, jog aviniuke sude Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
begalejo ar nebenorejo paszage, kiti sake, jog liko. Pertai Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
KataliBeda; Tamsunus prigauna. 58 No.194—Trumpas
linti.
jis labai, nerimavo.
kiszkas Katekizmas, pagal iszKas isz to, mislijo, kad sude puslapiu, 20c.
Gal Demokratai ir nebežino
ge kluonas, jei aviniuke iszli- No.134—Dvi istorijos: Baisi guldima Kun. Piliauskio, su
kokie jie laimingi kad jie pra
ko? Tik Andrius turėjo- gerai Žudinsta, Urlika Razbaininka, nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.
laimėjo szitus rinkimus. Nesapmislyti, kada pakiszo ugni 43 puslapiu, 20c.
jeigu jie butu dabar laimėje, ir
prie kluono, nors gali but ir isz“Saule” gražiausia ir tin No.196—Stacijos arba Kal
and
announcements
visi szitie klausimai ir -pavojai
tiesu, kad aviniuke nesudege. kamiausia dovana nuo Lietu varija Viesz. Jezuso Kristus©
15c.
butu iszkile, kaip dabar iszkilo,
Delko-gi avininkes nepadege? vio, Lietuviui.
tai visi kaltintu Demokratus,
Tegul butu drauge su avimis
No.138—Apie Irlanda; Ro No.197—Graudus Verksmai
created
by
sakydami: “Kai Reipublikonai
sudegus, dabar gal avis per bertas Velnias; Medėjus; Kaip arba Pasibudinimas prie Appo Eisenlioweriu vede tvarka
skaityti ir vagyste pasirodytu, Kuzma Skripkorius Likos Tur mislinimo Kanczios Viesz. Mu
Wedding
l*
110
tai nieko panaszaus nebuvo.
su Jezuso Kristuso. Knygute
o paskui, paskui gal ir ji apkai tingu Ponu. 35c.
Each distinctive invitation
Dabar Demokratai visa szita
tyti.
thermographed on 25% rag
No.142—A p i e Paveikslas reikalinga ant Gavėnios. Pa
kara iszperejo.” Daibar RepubIr pasidarė jam baisiai nera Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo gal senoviszko būda, 15c.
china-white vellum paper,
likonai laimėje rinkimus, gali
giving you fine raised lettering
mu.
Jerukausko, Osieczna. 40 pus No.198—Gromata arba Mu
that speaks of the
ir tuos svarbius karo ar taikos
Dar Andrius gal susimislyti lapiu, 20c.
ka musu Iszganytojaus Jezuso
highest quality.
klausimus spręsti ir stengtis
pasakyt jog' jis ji prikalbino
No.144— Apie Ranka Ap- Kristuso, peraszyta isz gromaiszriszti. Czia musu Užsienio
padegti. Kuom jis kaltas? Lyg veizdos, Nedaejusia Žudinsta, tos rastos grabe musu Iszgany
Sekretorius ir musu kraszto
t!
jam pasakė: padegk! Sake tik1, Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę tojaus Jeruzolima. 10c.
sekretorius dabar turės gana
jog Penkoslavicziuose avys su va Zokoninka Bernadina. 61
No.200—Eustakijuszas. Is
laiko ir progos savo klaidas
dege, jog turbut ju piemuo- pa puslapiu, 20c.
torija isz Pirmutiniu Amžių
atitaisinti.
degė, nieko dagiau, ir ar gal
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
No.145
—
A
p
i
e
Velniszkas
jis daibar būti kaltu už tai, jog
No.201—Istorija apie Amži
tas paikas Andrius triobas su Malūnas Kaip Studentas Lo na Žydą. Jo kelione po svietą
Beveik visi dabar klausia : ar
degino? O lyg nevisada žmogus jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste ir liudymas apie Jezu Kristų.
szitie sukilimai Vengrijoje ir
buklinga Puodą, Dainele. 47
gąsdiną uždegsiu! Tai jau toks
susikirtimai Vidur Rytuose
Pukius apraszymas. 20c.
Yonr chožc©
puslapiu, 15c.
jo- galvijiszkas prigimimas. Ne,
pradės kita pasaulini kara?
of SIXTEEN
No.146—Apie Auka Nihilis No.202—Novena, Stebuklin
jis niekuom nekaltas, Andrius
Mes drystume. sakyti Nė. Bet
individual
tu, Stebuklas Kuczios Naktį go Medaliko Dievo Motino!
TYPE
STYLES
vis
butu
sudeginęs
triobas,
visa tai baisiai brangiai kaszGarbei. 15c.
62 puslapiu, 20c.
The moil
nors
Kajimas
nuo
užgimimo
tuos musu krasztui.
No.203—Knygute, Tretinin
popular
butu be žado- ir nei žodžio jam No.148—Apie Joną ir Alena, kių Seraphiszkas Officium. 15o
selection!
ihown below.
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
but nepasakos.
Jau daibar Tautu. Sanjunga
No.152—Apie Kajimas, Drū
yra nusprendus siunsti kariuo
— BUS DAUGIAU —
tas Petras, Nuogalis. 62 pus Kaip Užsisakyti Knygas:
menes in Vidur Rytus. O kas
lapiu, 20c.
tas kariuomenes tenai vesz?
No.155—Szakinis Nedoras SSr1- Užsisakant knygas is*
Žinoma, Amerikos laivai ir
Žydas, Du Draugai. 136 pusla szio Katalogo, veikia paminėti
eroplanai. O kas už visa tai už
Mrs. Paul Crosley
tik numeri knygos. Pinigus
piu, 35c.
mokės? Žinoma, Amerikos tak
No.150—Apie Duktė Akme- siuskite per Pacztino Moni-OrBrs. Paul -Crash}}
su mokėtojai, musu skaitytojai.
Visi pirmieji Katalogai dabar
Also matching reception cards,
noriaus, Klara, Nuspręstasis, deri, Express ar Bankino MoAirs. Paul Crosley
ji
yra negeri. Szis Katalogas
response cards, thank you cards,
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa ni-Orderi, o jeigu norite pini
ii
MRl. LPauL l2.zoili.Lj
Ar Amerika pasiims savo ar
at home cards and informals.
užima visu anų vieta, todėl
gais siusti, tai reikia Užregis
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
mijas in Vidur Rytus, kaip ji
Come in today and make your
užsisakykite knygas iss
truoti laiszka su pinigais.
No.151—Apie Vaitas Szvilchoice from our
siuntė in Korėja? Mes- in toki
szito Katalogo
tyftrt. &au/ (Srotley
ĮpftV Nepamirszkite dadeta
p Flower Wedding Line" catalog;
pikas, Pas Merga, Gražios
klausima negalime ir nedrysNr. 1956
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo deszimtuka ekstra del prisįuntarne atsakyti.
nukas Karalium, 62 pus., 20c. timo kasztu.
ISTORIJOS, PASAKOS,
Visi Moni-Orderiai ir Pini
No.153—Apie Gailuti, Du
APYSAKOS, IR T., T.
Mums iszrodo kad Amerika'
gai, o ir visi laiszkai “visada
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lauks pažiūrėti ka Anglija su
Ph,..,e 7444
South And A Street
Mahanoy City. Pa.
turi būti siusti vien tik ant
Prancūzija darys. Nes tiedu
No. 101—Kapitonas Velnias, lapiu, 20c.
szio adreso:
t
Puikus
apraszymas,
didele
krasztai labiau at jauczia ta su
i
SAULE PUBLISHING CO.,
icnvira. 4-04 puslapiu. 50e..
kilimą negu mes. Anglijai ir,
l’!
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. 1. M
Nu.lU2— Prakeikiu, meilin
. Tancuzijai jau dabar yra. alie-i
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“SAULE”

kopecziomis in palėpė užsi
rangė. Isztempes ausis, klausė,
ar neiszgirs lojimo szunu, arba
žmonių balsu, bet visam kai
melyje buvo'tyku, tik avys vis
dar bliovė. Bet ir tas po valan
dėlės Andrius nutylde; Kaji
mas nulipo isz palėpės, pėdsa
ką kiek galėdamas dilde ir nu
ėjo per laukus ant namu.
Tik, kada atsidūrė grinczioje, pasidarė jam karszta ir isz-

Andrius tuom tarpu isznesze antra avi, paskui treczia ir
taip tolia,us. Su kiekviena tas
pats 'buvo daroma.. Tik Mendrovskis kas karta sparcziaus
atliko savo darba ir Kajinias
vis laibiaus su tuom apsiprato.
Visi tuom tarpu tylėjo: nei žo
džio viens kitam neprataro. Tik
kartais atsilielpe tyloje avies
kriksztelejimas.
Andrius isznesze ant galo
paskutine (pastarajai) avi.
Ar jis negerai jai sznipa
užriszo, ar Mendrovskis besi
skubindamas suriszima numėtė
gana, kad kaip užnėrė jai ant
kaklo kilpa ir prispaudė keliu,
avis pasispyrėjo ir gailingai
užbliovė.
O tam bliovime buvo tiek
maldavimo ir gailingumo, lyg
kad butu isz žmogaus krutinės
iszejes ir ėjo in erdve lyg skris
damas už papildyta neteisybe.
Vienoje valandoje atsiliepe
Vienas kvailiukas isz artimo
szimtai kitu bliovimu aviniu
miestelio,
ke je. Nesuprantamas žmonėms
Da ne kas do vaikinukas,
balsas tapo ten suprastas. To
Pasiutiszkai in mergele
J
nais suprato kad už poros
insimylejo,
žingsniu nuo kaimenes atlie
Kad isz to kvailioti net
kama yra užmuszejyste ir kad
pradėjo,
viena isz ju pulko žūsta be
Ana diena dideli laruma
ginkle budelio rankose. Pasi
'padare,
darė baisus trukszmas: avinai Kada taja mergele iszvare,
iszszoko' isz užtvaru, avys
Tokios tai tik pagadina
kaip padūkę szokinejo per
vaikinus,
tvoras ir užtvarus, besigrusda- Tuszezia su joms ir bus apie
mos, mindžodamosi ir tremdatai gana.
mos viena kita, o ju bliovimas
‘
*
*
*
augo, didinosi ir stiprinos.
Kur randasi daug merginu,
Kajimas kaip lavonas nu Tai jaunikiai bėga nuo ju,
blankęs, dirstele in Andriu,
Gal dagriso del vaikinu,
kurisal stovėjo ir drebėjo- visu
Jeigu bijosi merginu.
kunu. Vienas tik Mendrovskis Vienam kitokios rodos nebuvo
, f • 1•1 •
1• 1 •»
nenustojo nuovokos. TriukszAnt kelioliku szimteliu beitos
mas galėjo visus sukelti, ta.i-gi
pakliuvo,
akies mirksnije avi užsmaugė,
Tures kalėjime sėdėti,
ant vežimo ja. trenke, uždengė
J eigų su mergele in pora
pala ir pats in vežimą szoko.
nenorės sueiti,
—■ Tu petsaka užszlavinek! Tekis stonas moterystes kuris
Szuktelejo Kajimui ir suplakė Prasideda, nuo szelmystes,
arki i.
Negali Dievas ant tokiu
susimvlet, '
Bliovimo aviu nieks neisz- Ir geri žmones turi sarmata
turėt.
girdo. Praslinko pora, dienu ir
Tik tu Dieve susimylėk,
Kajinias lengviaus atsikvėpė,
nes nors rodos nesibijo nieko, Mielaszirdyste ant tokiu turėk
bet vis-gi aiprok.avim.as galėjo Ba už nusidėjimus nieksziu,
Bausme puola ant visu.
neiszsi'pildyti ir vagyste pate*
*
*
myta, paszauktu Andriu, o su
Andrium ir ji in suda. -Gaila
Pažinau viena porele,
laiko ir kasztai visai nereika
Vyra ir jo moterele,
lingi, ir vieno- ir kito iszkada: Abudu taip puikiai traukia,
kiekviena valanda turi ji artyKad net nesusirauke,
ti -prie geidžiamojo siekio,
Kada kelis centus gauna,
kiekvienas skatikas tur gim Tuojaus guz-utes pargabena,
dyti skatiką ir jei kas nors nau
Geria kol turi,
dingo, valanda, kurioje gali Paskui per kėlės dienas guli,
ma buvo ka nors uždirbti, ar Vyras turi in darba traukti,
ba skatikas be pelno, tai žings Tai bobele po stulbas laksto,
Nuo vyru deszimtukus
nis in užpakali nuo turtingu
mo, daugiaus niekas. Praėjo
krapszto,
Del gerymo, nes jau gerkle
tai nėra ka apie tai daugiau nei
mislyti; apie tiek kitu dalyku
iszdžiuvo,
turėjo mislyti! Teisybe, isz pra
Ir nesuvaldo liežiuvo.
džių buvo persigandęs, bet tai
tik buvo trumpa valandėlė.
SERGĖTIS
Ant žodžiu važiuojanczio Men— Del ko kumute ne val
drovskio- atsikvoszejo ir tuoj
suprato, kaip dalykai’ stovi: gai liežuvio, asz taip gar
stuktelėjo- in paszone Andriu, džiai iszviriau.
— Kad man kumužele
kursai stovėjo- ir visas drebėjo,
paskui mete-si in aviniuke ir kunigas liepe prie iszpažinties sergėtis liežuviu!
v

atsiranda, senoviszkas linksmu
mas, kaip netikėtai trenke ji
perkūnas isz blaivo dangaus. *
;
... MALDA ...
|
Viena v akai a vos tik parsi
ves avis inejo in kiemą, pa
; Viesz. Jėzaus ir ; mate,
kad atsitiko kas nepa
> Motinos Szvencz. ■ prasto. Akamonas baisiai kei
kė bernai lakstė, kaip padūkę,
15 col., ploczio x 23.3/4 cop ilgio
nuo kluono girdėt buvo žoncos
Sapnas Motinos Szvenbalsas.
cziausios,
mieganczios
Dabar po 50$: arba 3 už $1.35
— Jonuti! Ar jie pasiutot
ant kalno Alyvų, žemei
Paklaus eeinanczio pro szali
Batanijos,
bažnyczioj
berno.
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
Adresas:
Tas dirstele in ji į,. pratare
du žodžiu:
Knygos Did. 3%x5% col.
Mahanoy City, Pa.'
TIKTAI, 25 Cts.
-—- Ponas atvažiavo.
Su viena, valandėlė Andrius
SAULE PUBLISHING CO.,
pajuto, lyg kas jo viduriuose
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
nutruko. Staptelėjo, nenusiėmė
negalėtum valgio gimsti! At
nei skrybėlės priesz akamona, X ai tus
6 ’ nneies atsidarė kirto Andrius ir trenke szaukmusze prakaitas. Jaute, kad kuris szalia jo ėjo. pouas>
szta in stala.
viskas jame at skyrium dreba nas, atkartojo mislyse be galo.
Visi nutilo. Jonukas prabilo.
ir kojos, po juom linksta, atsi Dabar tikrai skaitys ir pate— Kokis paibelis atnesze!
sėdo ant lovos ir rankas nenu mys, kad stokuoja. dvidsezim- Uai isz 1 1 .11L18°s ir ber- Ketino szia vasara visai ne
laikydamas žemyn nuleido.
J juoktis pradėjo.
ties aviu. O Jėzau, Jėzau! Ka
atvažiuoti.
Bet neilgai taip diiravo. Per daryti! Pats nejausdamas suko K'ausejJy1'181’ “žvalgai?
galėjo ta. nuoganda ir iszsieme aplink galva botaga, kuri laike dvi eiles i? i/Uva’ rodNdama — Ka. ji supaisyti! Atva
žiavo ipo- piet, tuojaus szaukesi
isz kiszeniaus gniutuli pinigu. rankoje.
_
ba'ltu dantų.
pono žoncos, paskui pamate
Na, tai dabar nereiks grąžyt j u — Ko mulki stovi ir žiop - T/ ? kad “Valgau.
Mendrbv'Skiui, kas kad tik bis- sai, szuktelejo vėl szalia. einan ’IU|na, d.'.j 'n< užmirszo kur akamona ir pertai jis paskui
taiip buvo inirszes.
ki but atsitikę.
tys akamonas: ar nematai, kad tanas■■ e arkli»‘nkas An— Bus pipiru, bus! Pasakė
— Alles git!
avys stovi pas uždarytus’var
nezmo km- vni •
Kad t!k Val?‘ nesztL atsidūsėdamas Valentinas, kn
tus.
Ir atsigulė.
'Per tavo k i
neu'zv^žcziau aisai neseniai apszlubino arkli.
Andrius bet imi taip greit at
°’Ud
ilgai t™
Kaip.kam, tare Selvessipeikėjo. Neseniai pradėjo
vogti, už tai pirma nakti nega
lėjo užmigti, kaip Kajinias, o
per visa naktį kankinosi ir var
tėsi. Bliovimas smaugiamos
avies skamba jam ausyse drau
ge su kažin kokiu balsu, kuris
szaukia: Vagie! A7agie! Bereikalo atsisėda ir vėl gula, mie
gas kaip neima, taip- neima, o
mislyse vis tik avys painiojasi.
Kam davėsi persikaibeti, ne
■V®"'- ?
dabar, tik puse metu pirmiaus,
kada dvi pirmutines avis Ka
Aoxajimui pardavė? Teisybe, labai
reikėjo pinigu, o Kajinias ki
tai]) nenorėjo duoti, bet vis-gi
kam jo reikėjo klausyti ? Pas
kui
bills sfplbeiosi. karu
a ui pats stebėjosi,
kaip tai
tai

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

| KAJIMAS 4
(Tasa)
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Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

I

MAHANOY CITY, PĄ

Sieniniai Kalendoriai 1957m.

' saule

PUBL. CO.

rtik

!
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'
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lengvai atsitiko ir kaip davėsi
giliaus insiklampyti. Bet nie
kad nebuvojam taip neramu,
kaip sziandien. Tai turlbut tas
smaugimas už viską kaltas, už
tai keikia save ir Žydus.
Ir kain-gi ežia avis smaugti?
Visados imdavo surisztas su
užbruzguliuotais sznipais ir
būdavo gerai; dabar ka tik in
’beda neinkiszo. O tegul viskas
pasirodytu, kas už viską atsa
kys? Žinoma, jis, nes Kajimas
iszsiteisis. Tegul paibelis toki
dauba!
Ir vėl Andrius 'Vercziasi ant
kito szono. Nori dabar mislyti’
apie Magde; gal užmirsz.
Rytoj ketino- susieit. Senis
dabar sirguliuoja ir mergina
lengviaus galės atbėgti pas ji
in krumus, nes kada sveikas,
tai dukterį saugoja ir su juom
susidėti nedaleįd'žia. Ketino at
eiti, tik ar ateis? Tures ateiti,
tai per ja ir avis pardavė, kad
turėtu už ka. nupirkti lauktu
vių.
Ir vėl inislys sugryžta prie
neramaus dalyko.
Bet ir Andrius už poros die
nu pradėjo apsiprasti.

Buvo jomarke,
nupirko
Magdei kaspinu, apie du kartu
su ja matėsi. Pati pasakojo,
kad senis vis blogsta ir matyti,
jog mirtinai apsirgo. Tai dar
geriaus! Kaip numirs, su Bla
žiene bus lengviaus, nes. ir
sziandien nelabai priesztarauja jam. Kad tik nepatemytu!
Bet kas ežia patemys? Lyg
tai syki Kajinias eme dvaro
avis, o niekas apie tai nenuvuode.
Ir taip pamaži pas Andriu

si

C

,SS'C

trais. Asz, ežiu VieszpacziuJ,
penkiolikti metai tarnauju ir
negirdėjau dar blogo žodžio.
—■ Et! Tai jus...
Andrius klausė. Gerai Selvestrui, kad ji ponas myli, kad
teisingai tarnauja, bet jis...
— Perkūnas! Užkeikė gar
siai.
Pajuto kad visi in ji žiuri,
taip-gi pasinaudodamas tuom,
kad vakariene baigiasi, iszejo
ant kiemo.
— Kažin ko Andrius py
kau ja? Patemyjo Jonuks.
—• Magde jam rupi ir gana!
— Lyg kitu nėra! Atsiliepe
Katriuka.
— O tu mano, ko tu užsimaniai! Szuktelejo Antanas ir me
te in ja kepure.
Andrius tuom tarpu stovėjo
ant kiemo. Ketino sziandien
pasimatyt su Magde, bet jam
dabar ne Magde galvoj. Dabar
jis tik rūpinasi ka ežia, daryti?
Kajimas in beda intrauke, te
gul dabar Kajimas ir gelbsti.
Pradėjo eiti in ta kraszta,
kur Kajinias gyvnea, bet susi
prato, jog geriaus bus, jei jo
nieks nepamatys, taigi pa
traukė in lauuks ir ten luktelė
jo, kol visi kaime nesumigo.
Kada priėjo prie Kajimo
triobu, rado ji sėdinti ant suo
lelio su isztiestom prieszais sa
ve kojoms, rankoiiiis sukisztomis in kiszenius ir mislijanti
gal apie tai kas butu,kad visos
žvaigždes butu sidabriniai rub
liai ir kad tie rubliai butu jo,
ar gal daranti ateinanezios ope
racijos veikimus.
Kajinias nei ibiski nenusistebejo, pamatęs tuom laiku An
driu, nes abelnai niekuom ne
sistebi. Ant galo jis prijautė,
kad Andrius ateis pas ji ir vis
ką jau iszaugszto buvo apmanstes.
— Kajime, ponas atvažia
vo.
— Žinau, tai kas?
— Tai kas? O kaip avis
perskaitys?
Lyg asz aviu piemuo. Tegul
skaito ! Andrius nusistebejes pažiu
rėjo in ji.
— Dvideszimties aviu nedatenka.
— Dvideszimts? Ajai! Kur
tu jas dejai?
— Ak tik jus emet.
— Lyg asz?
Andrius vis labiaus negalėjo
suprasti Kajimo.
—• Nu-gi jus.
— Asz pirkau nuo tavęs,
mislydamaą, jog tai tavo. Ar
(Tasa Ant 2 puslapio) •

Trys Istorijos
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Slanka, indekite in
‘!i! užmokesti perOrderi Tai™-

Centu prie paskirtos sumnd 1
iszmokeiima repu: ■
S’ nes musu
aiPgi pridekite Deszimts
_iszmokejima czekiu ir moni-orderius. V* “ikalauja dessimts centu už
~~~~~ ~
- J 5Une jums
už tai.

Apie Irlanda arba Nekaltybe
Suspausta; Robertas Velnias;
I Medėjus; Kaip Kuzma Skripkorius Ako Turtingu Ponu.
| Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Į SAULE - Mahanoy City, Pa.

iSAPNORIUS

SAULE PUBLISHING CO
MAHANOY CITY PA

Gerbiama Redakcija:
Prisiuncziu jums $
“Saule” ant sekanczio adreso?

Pra“z°™ siuntinėti laikyti

(Paraszykite teipgj j
kas prisiuntė užmokesti)

Su 283 Paveikslau

Į»

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% coL plocrio
Iszaiszkina sapna ir kas
ateitoje stosis. Su priedu
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos popieros virszeliuose. :: ::
Pinigai reikia siusti su
užsakymu:
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Žuvusiu
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IUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN
□UAciaii nu
York miesto, szeszta buvo isz metu amžiaus Consuelo Byrne,
** FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos
vieno
miestelio sziaurineje isz State Island; 19 metu Shei-•
Sulyg szitos sutarties, Mask- į Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.
Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus
Nemezijo, ir Szv. Fausto, c° , New Yorko dalyje.
la Roche, isz Blasdell; Eileen
va buvo prižadėjus in Egiptą gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybė
Tautiszka. Vardine: Rimante.! To troko draiverys Frank Davis, 20 metu, Anne Callag- MOUNT POCONO, PA. —
atgabenti dide'iu, šankiųjų ka- ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
Pasninkas. Ir ta.diena 1987 m.,' Bolin ,isz Poughkeepsie, N. Y., han, 20 metu, Martha Santoem-,
mergįnos žuvo ir szeszi ki- riszku pabūklu, kuriuos turėtu lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.
Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama
Rusija nugalabino dar asztuo-! policijantams paaiszkino kad, | ma, 20 metu ir Maxine Singlepo
ranka,
jeigu
bus
reikalingi
apie
ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU
ti buvo sužeisti, kai du automouis
savo
augsztus
virszininkus
nor3
buvo
biski
pasnigę
SURIS,
” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
u m c/ i i L’ 11 u 11 m .n cairn.
.. . Irrnc'Z1......
*
~ ant ton, 19 metu. Slauge Roche pa- biliai susikūlė ant vieszkelio in Maskvos pristatydintii ‘savaii'/
•
ii•»
sivežu
isz
Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins
uz neisztikununia savo ki'asz-, vigszkelio, bet važiuoti buvo simire pirm negu policijantai Mount Pccono.
noriai.’
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”
tūi; 19o4 m., Japonijos 1 arVoa gaiima> įr kad oras buvo skaid- suspėjo ja nuveszti in Danbury Merginos, Panele Juanita
Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:
Syrijcs apsaugos ministeris
nutarė 'panaikinti \raszingto-j rus. Jis sako kad kai jis pamate ligonine in Conn.
Brennan,1 dvideszimts szesziu Russian, Lapkriczio pradžioje
no Laivyno sutarti, padaryti!
metu amžiaus, isz Butler, Pa., i būdamas Maskvoje, sutiko kad;
JOHN ANDRULIS, Pres.
1922 metuose; 1318 in., in Lie-j
ir Panele Betty Raymond, dvi Sovietai susidarytu naujus
FOUNTAIN — MICHIGAN
tuva atplūdo Kryžeiviai norė
Prezidentas Sveikina Vengrus Pabėgėlius i deszimts penkių metu amžiaus ginklu ir medž.ogos ir kariszdami ja pavergti.
isz Brooklyno, važiavo isz Mos-! -iu pabūklu sandelius Syrijoje. ’aiva, suhmarina.
— Ketverge pripuola Szv.
ccw, Subatos nakti in Buck! Sovietu reikalus turėjo priVisikas buvo taip sutvarkyta
Li terato1 ir Szv. Urbono, o Tau
Hill FaPs, kur abidvi dirbda-! žiūrėti Generolas K, A. Zaso-1
buvo del Korėjos karo sutiszka Vardine: Mite. Taipgi
vo.
Tin, kuris iki karo pradž os' tvarkyta.
De] Ražancziaus Draugijos
ta diena: 188.) m., 'pirmoji syki
Antras automobilius važiavo veike kaipo dipliomataš So vie-! Ypatingas darbas buvo skir
Nariu, ant mažu korteliu, km
*m
'buvo- iszmiegintos elektros
iu sziaure. Ji vairavo 48 metu tu atstovybėje Syrijoje.
j tas Syrijai, kuri turėjo kitus rios telpa in maldaknyges. Vi
gl&fc g
sz vie so s ant Broadway New
M
amžiaus Hugo Mandolini, isz
Kiek gal ma dažmot’, iszro-! Arabu krasztus prisikalbinti, sas setas $1.00. Prisiunskitė
j
York* mieste, o sziandien ant
East Orange, New Jersey.
suoti, tai Sovietai per puse jp jas paruoszti tokiam užsi- savo orderi ir viena doleri ant
’ 'S
tos Broadway ulyczios milijo
Panele Brennan buvo ant sy- metu in Egiptą prigabeno dau- puolimui.
įdreso: Saule Publishing Co.,
nai szviesu mirgsta, žiba ir
ko užmuszta. Panele Raymond giau ginklu, negu ju reikėjo vienok, ežia pasirodė nesiti- Mahanoy City, Pa. U.S.A.
szvieczia.
pas’mire apie deszimta valau- tiems krasztams, už apie puscH;eta pjiUt s. Nebežiūrint kaip
da ant rytojaus in East Stroud- j milijardo dolenu. Larp ju bu- Arabu vadai neapkenezia Ang— Petnyczioj pripuola Szv.
sburg ligonine.
| vo penki szimtai tanku, szeszr ;Uj j;e visgi nenori pasiduoti
Tamoszio, o Tautiszka; Vardi-1
. sz.mtai sunkiuju pabusiu, sep-, gov eįam3 ;r j;e nesutiko stoti
ne: Ilgis. Ir ta diena: 1932 m.., j
tymos deszimts greitųjų bombszitokia tvarka, sutarti.
Kongresas 'pavėlina parduoti
nesziu, szimtas
szeszios deKai Anglai, Prancūzai ir Iz-;
»
ir gerti alų; 1945 m., Generolas ;
sz mts gre-tu karlszku eropla- raelitai insilauže in Egiptą, tai
George S. Patton, 60 metu am-j
nu.
jie užbėgo Sovietams už akiu ir
žiaus, garsus karininkas pasi
Egipto
Laivynui
buvo
paža

lo kelione po svietą ir liūdimai
visa ta j u taip rūpestingai ve
mirė, jis (buvo mirtinai sužeis
dėta
vienas
kruzeris,
didis
kaapie Jezu Kristų.
dama tvarka pairo.
tas prie pat karo lauko; 1949!
riszkas
laivas,
keturi
puola

Per paczta. 25 Centai.
Ir Vengru sukilimas ežia pa-1
m., Stalinas apvaikszcziojo sa- į
mieji
laivai
ir
deszimts
submaSAULE - Mahanoy City, Pa !
dėjo ta tvarka suardinti, nes
vo septynios desziųda gimta
vo leista in musu kraszta at
• Pirm negu Prez. Eisenhoį rinu, povandeniniu laivu. Bet kai Sovietai taip žiauriai atsa
Saule Publishing Co.,
dienio diena.
vykti. Jis ežia žiuri in guziweris iszskrido isz Vaszingiki sziol Egipto Laivynas yra ke Vengrams, tai tas padėjo
Mahanoy City, Pa.. U.S.A
— Gal jusu draugai yra
— Petnyczioj pripuola, pir tcno in Augusta, Georgia, keli antseptyniu metu Pa
gavės tik du puolamuosius lai Anglijos Edenui intikrinti
nusiminė ir neramus laike
ma žiemos diena.
vus ir tik viena povandenini
del dvieju sanvaicziu atosto ter Kraus, kuris su savo tė
Amer.kos Prez denta kad jau
szios
bedarbes,
tai
pasakykite
vu, kuris stovi viduryje pa
gų, jis linksmai pasveikino
laikas griesztai nusistatyti I
jiems kad užsiraszytu sau
viena Vengru pabėgėliu bū veikslo ir jo motina atvyko
priesz Sovietus.
in Amerika ir paskui atsi- “Saule”, o bus jie jums už tai
reli.
Szitie
Vengrai
per
dide

ŽYDU TIKYBOS
Ir visi szitie invykiai prisi-1
skulino Prezidentui asme- dėkingi, nes “Saule” priduos
li varga atvyko in VaszingLabai užimanti apysaka
jiems smagu gyvenimą ir nu- g y
deJ° Pr^e Prez- Eisenhowerio
niszkai padekavoti.
tona Prezidentui aszmeniszPer paczta, 25 Centai
varys j u nuliūdima.
paraszyti ta grieszta perspejikai padekavoti kad jiems bu- .
Jmo laiszka Sovietu Rusijai.
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Leidėjai “Saules” stengiesi
Pinigiszkas Vajus Del Gydymo Paralyžiaus Prasidės Sausio - Jan.
joms insakyta.
palaikyti sena preke, kaina
— Sieniniai Kalendoriai, su
Eskridge buvo perszautas
Diena ir tesis iki 31 D.
tol, kol galėjo, bet, matydami,
Lietuviszkais ar Angliszkais
tris sykius ir nužudintas Subakad kiekviena menesi sunkiau
menesiais, su szventomis ir
WILMINGTON, DEL.
, tos nakti. Jis buvo palydėjęs
ir sunkiau užlaikyti spaustuve
pasninkais. Po 50/ arba 3 už Trisdeszimts metu amžiaus Ponia Lincoln in jos vyro naliriszleisti “Saule,” leidėjai
$1.35. Adresas:
Andrew J. Lincoln yra suaresz-' mus ant Taylor Avenue,
i yra priversti pakelti prenumeSaule Publishing Co., Maha tuotas ir in kalėjimą patupdin- Į Policijantai sako kad Liū
. rata Dabar!!!
noy City, Pa.
tas be jokios kaucijos. Jis yra coin nuszove Eskridge kai jieDabar “Saules” Prenumera
intartas už nužudinima dvide-Į du susibarė ir susimusze už!
tas bus szitoks:
szimts penkių metu amžiaus Lincolno žmona, Ponia Lincoln
Suvienytose Valstijose: Me
Robert .L. Eskridge, isz Dun-Įluvo persiskyrius su savo vy-į
tams $7.00; puse metu $4.00.
linden Acres.
ru apie du menesiai atgal. Ji
Kanadoje: Metams $8.00;
Teisėjas Frank J. Carillo isz! sako kad ji buvo susipažinus su i
! puse metu $4.50.
Minquadale, priesz kuri tas in- Eskridge apie metai atgal. Ji
j Pietų Amerika, Vokietijoj ir
tartas žmogus buvo atvestas su sako kad jos vyras stengiesi
j Skotlandije: Metams $10.00;
savo žmona, paleido jo žmona, susitaikinti ir prasze kad ji su-!
I pusei metu $5 50.
dvideszimts szesziu metu am j grysztu pas ji ir pas ju keturis
| Atskiras “Saules” numeris
žiaus Harriet ir jos motina Po -! vaikuczius nors priesz Kalėdas,
: 10 centai.
nia Harriet Ayres, bet inspejo į bet ji nesutiko.
Prenumerato ir atskiru nu
jams kad jos turi būti pasiren-1
------ ■ --------- -------meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums
teipgi pabrango! Pabrango vi
! prie valgio, kitas po savo dar- j
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
sas materijolas, kuris yra rei
! bui, o kiti prie darbo. Geras
kalingas laikraszczio leidimui!
laikrasztis pranesza žmogui
. IjiuJe Sam Says
apdraudos instaigai ir pasitik
“Taipgi sziandien viskas paki
kas sziandien ant svieto atsi
rink ar supratai szia instatylo, pabrango, pragyvenimas,
tinka. Mokina žmones kaip gy
mo dali.
visokios taksos ir valdiszki movent ir ko turi saugotis, žodžiu,
keseziai!” Tikimies kad musu
lavina žmogaus protą visame.
Guodotni Skaitytojai supras,
Sdandien, laike visokiu svK
kodėl mes esame priversti tai
tiniu sumiszimu ir kariu, kada
daryti!
iniu sumiszimu ir kariu,:
Mums baisiai nemalonu apie
kada žinios ateina isz Eu
PATTERSON, N. Y. — Sze
U.S
tai jums praneszti, bet kagi ga
ropos, laikrasztis yra žmogaus
szios jaunos studentes slauges,
lima daryti? Pinigai yra reika
geriausiu prietelium. Negana
nurses užsimusze kai j u auto
lingi del laidimo “Saules” ir
d.ad ji skaito, bet mato ir pa
mobilius sudužo in dideli pie
del užlaikymo darbininku!
veikslus isz kares lauku, ženkno troka. Troko draiverys ne
Stengiamies vesti laikraszti
lyvu ypatų, miestu, naujo iszbuvo sužeistas.
“Saule” kuogeriausiai, kad ji
radimo ginklu ir laivu ir pa-!
Slauges, kuriu metai buvo
patiktu musu mieliems Skaity
veikslus nelaimiu kuriu pat;o I
nuo devyniolikos iki dvide
The current Defense Bond Drive is a
tojams, ir turime vilties, kad
savo akimis negalėjo matyt.’
challenge to every American to mobi
szimts važiavo in Harlem Val lize
the power of thrift behind the na
visi sutiktu su musu praszymu
tional drive for peace, progress an<
ley State ligonine, in Wingdals prosperity.
Tokiu
laikraszcziu
yra
The symbol of this drive is
ir pasiliks musu Skaitytojai ir
P
New York, kai nelaime atsiti the American Eagle standing on guard “Saule,” kuri nesigaili kaszto
Draugai ant toliaus. Szirdingai
ever vigilant and ever strong. Behint
►*
NKL) N O fc OOSE V £ LT FOUNDER
this Drive should be put every ounce o
tįiodAL.
I
ant paveikslu, kad savo skaity
ko.
A ežiu!
the power of every good citizen as :
Jos sziais metais jau butu volunteer worker and a volunteer eiti tojus supažindint su visokioms
for the defense of America. Fir
Su gilia pagarba, liekame,
savo akimi kas dedasi ant viso
baigusios savo mokslus in Szv. zen
your power and dollars into U. S. De
c. S. Treasury Oeparlme^,
— “Saules” Leidėjai.
svieto.
Marijos ligonine, Brooklyne, ir fense Bonds.
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