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PALOC1AI
IR SMAGUMAI

Kailiniai Kaitroje

ŽINIOS ISZ

Kas Raszoma Api
Lietuva Ir
Bolszevizma
Ir Vokiecziu kalbon iszverstus Walterio Bcdellio Smith: I
“Mano Treji Metai Maskvoj”
yra .iszleidusi .Hoffmann .u.
Campe leidykla. Autorius yra
JAV (Amerikos) generolas,:
dabar einas atsakingas parei
gas ju centrinėj saugumo instaigoj, neseniai ir vėl vieszai
prabilęs apie Bolszevizma, ku
ri gerai pažino būdamas JAV
ambasadorium Maskvoje. Mi
nimajame veikale priesztaravimai ir teisingai apibudino
Bolszevizma, jo siekimus, daro
palyginimus su Czaro Politi- į
ka. Nors ir neilgai jis buvo
Maskvoje, bet visa medžiaga
apie ja ir Bolszevizma yra rū
pestingai surinkta ir tiksliai
panaudota.

ft

V. L. Borzkow.kl, Editor and Mgr.

MAHANOY CITY, PA.

U. S. A.

04 METAS '

9 Vengrai Pabėgo

Yugoslav!jos Tito

PAVERGTOS
TĖVYNĖS

SAUDI, ARABIJA. — Sau
di Arabijos Karalius Ibn Saud
kuris jau milijonus yra praszvilpes Amerikoje, ir kuris
yra nusipirkęs daugiau kaip
dvideszimts brangiausiu auto
mobiliu Amerikoje, kurie
kasztavo daugiau kaip po dvi
deszimts tukstaneziu doleriu
dabar užsimanė kelis brangus
eroplanus sau nusipirkti. Jis
nori mažiausia deszimts tokiu
eroplanu, kuriu vienas kasztuoja apie szimta tukstaneziu
doleriu.
Jis yra insakes Amerikos
fabrikantams tuos eroplanus
prirengti del rudenio, kad jis j
galėtu tinkamai atsilankyti in
savo kraszto atpuskus, in ku
riuos jo žmones basi ir nedavalge eina pešti.
Nors karaliai mažėja ir gali
ma juos suskaityti ant vienos
rankos pirsztu, bet tie kurie
yra dar užsilikę gyvena tikrai
kaip tikri karaliai. Ir visai nedyvai kad žmones linksta ir
kreipiasi prie Komunizmo kai
jie pamato kaip tie karaliai savo žmones isznaudoja ir pa- i
lęistuyingai ir poniszkai gyve-

Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50;
Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika,
Metu $5; Atskiras Saules numeris 8 Cts.
visados siuskite ant szio adreso:

‘Geležines Sienos
10 Amerikos Lakūnai žuvo Shikoku salos
Marshall Tito, Jugoslavi
jos vadas ir diktatorius, ežia
biski pasilsi ir pamirszta
kad jis y ra generalu genero
las ir sau insipi.;a*alaus stik
lą, kai buvo atsilankęs in
Brioni miestą, Jugoslavijoje. Jis dabar tikisi gausias
daug kariszku ginklu, ypatingai karabinu ir greitu kariszku jet” eroplanu isz
Amerikos, kad galėtu apsi
ginti nuo Sovietu užsipuo
limo.

J. Lewis pranesze visiems Mainieriams Nedirbti Aug. 23 ligi Sept. 1

STOCKHOLM, SZVEDIJA. — Devyni
Vengrai sportininkai, kurie buvo stoję in
Meksikos loszike Katie Ju
Tarptautines Rungtynes Helsinki mieste,
rado iszlipa isz eroplano, La
Guardia aerodrome, New
pirmiau pasislėpė paskui pasirodė in Va
Yorke ir parodo savo naujus
kailinius, kuriuos ji turi ap
kariniu Tautu Ambasados ofisus ir praszesisupus apie savo kakla. Ji
si kad jie butu priimti ir apsaugoti, nes
ežia atvažiavo, atskrido del
naujo paveikslu, kuriame ji
jie nenori gryžti in savo kraszta!
loszia sykiu su Amerikiecziu
Jiems rūpėjo visus juos susi
Visi devyni, vienas po vieno, per susilosziku Gary Cooper. Ji
grąžinti, kad nebutu gyvu liu
Visuose Skyriuose dininku, kuris galėtu aipie Bol
laikrasztininkams
nepasitaryma dingo ana sanvaite.
Jie taip din
aszkino, kode! ji taip yra
szevizma
bent
kanasakyti.
Minimos Pabaltijo
go kad ju prižiūrėtojai nieko nenumatytu
gratais kailiniais apsisupus kai
Turejusįeji grv^|
VWR
-J,
visi taip labai prakaltoje
žinti ne in rujfl
Valstybes
>_ ,
.
;
Loszike Denise Darcell, ar nęsuscktu.r
cei.'- ■flwsnnausiar Kairaraa' a1
SAVOTlSŽm
žiuri in visus garbes ženklus
Ju dingimas buvo susektas jii Vado,
skirai apie Lietuva, Latvija, Veikale
kuriuos
Leitenantas
KoHRiziu
Latviu,
E
s
t
u^|
GYVENIMAS vas buvo savo meszkerese pa Estija. Tik vienoj vietoj, pus.
kurios mondorius Cook Celeland kai jis stengiesi visus savo sportininkus
gavės Anglijos laivyno dideli 28, kalbama apie “buvusias”' tautines organizacr
su.bmarina, povandenini laiva. Pabaltijo va’stybes. Ar tai kovoja su Bolszevizmu ir už yra užsitarnavęs kaipo la susirinkti po rungtynių.
Gryszta Prie Senovisz- Kai tas submarinas pakilo yra vertėjo iszguldinima ar viu ir Estijos tautu gyvenimo kūnas. Jis du kartu yra lai
Sportininku vadai, iszsigande, ir bijoda
taisykla buvo žymiai auksztes- mėjęs lakunu lenktynes ir
virsz
bangu
jis
pasveikino
lai

taip
paraszyta
tikrai,
negali

ku Paprocziu
gavės Thompson garbes
mi kad dar daugiau taip pat padarys ir
vo kapitoną ir jie apsižiureje ma gerai atsekti. Visur kitur nis už Sovietu. Tai buvo ma
žos,
su
mažais
ūkiais
ir dirbtu ženklą. Korėjoje jis vede
savo laivus rado kad jokios kalbama apie užimantas vals
TOKYO, JAPONIJA. —
vėmis valstybes. ,Tu krasztu ir komandavo lakūnus ir pabėgs, jie nutraukė visus planus parengi
Ana sanvaite Tokyo miesto iszkados nebuvo padaryta. tybes arba apie Lietuva, Latvi prekyba buvo nukreipta in pats szeszios deszimts tris
mus del pasivažinėjimu po ta kraszta.
Jie
policijos sztabas pavėlino vėl Submarinas nusileido in mariu ja ir Estija.
Vakarus. Ju žmones geriau sykius skrido priesz priesza.
atsidaryti ir vesti savo bizni dugną, o laivas “Queen Alex ■ T verte jus mini ir priverJis buvo iszkilmingai priim tuojaus pasisamdė du dideliu eroplanu ku
po senovei septyniolika kek- andra” sau nuplaukė kitur cziama “DP” atitaisymai Vo valgė, gyveno geresniuose na-’ tas ir pasveikintas Cleve
rie visus likusius greitai parvežė namo, kad
sziu namu. Yra pavėlinta ati
kietijos, Sovietu atitaisymos muose, buvo geriau apsitaiso. land mieste, Ohio.
žuvauti.
daryti tokius keksziu namus ir
komisijos, veikla ir tai, kaip. Ju ūkine sutaisoma buvo 'daukitiems nebutu tokia pat pagunda.
in Yoshiwara, kuriuos Ameri
Sovietai laike, Pabaltijo vals-1 giau žemes ūkio. Net dabar
A j a tvtttt) T t t
kos Karo Sztabas buvo uždą- ^Pirkie U.
Bonus! tybiu pilieczius Sovietu vald. |
(TasąčAnt 2 puslapio)
*V1SI MAINIEKIAI
Dingusieji sportininkai dar vieszai nėra
res per kara.
-------- ------ ’------ ------- .. . • - —r- NEDIRBS AUG. 23 D. paskelbti.
Cziaiszrodo, kad ju turės daug
Tokyo miesto policijos virMariu Karaliene
.
r
LIGI SEPT. ] ]). už ka atsakyti Kremlinui ir Stalinui,
szininkai iszrokoja kad dabar
Ven
•*
•
C ;
'•>
vėl savo bizni gali vesti tryli
gru sportininkai labai gerai pasirodė per
ka tukstaneziu penki szimtai
^WASHINGTON, D. O<» —
keksziu, paleistuviu ir du
Malnieriu bosas,Jobu L. Le rungtynes, užimdami t re ežia vieta, po
tukstaneziai tokiu keksziu na
wi sas pranesze visiems Maimu vėl atsidarė ir daro gera
nieriams nedirbti nuo Rugpiu- Amerikos ir Rusijos.
bizni.
ezio (Aug.) 23-czia; tliena ligi
Finlandijoje dar nėra jokiu žinių apie
Policijantai sako kad tai vi
. P»ųgsejo (Sept.) 1-mai dienai.
O Vengru
sai mažmožis, prilyginus kiek
* Lewisas paaisz'rino-kad szlta szitu dingusius sportininkus.
paleistuviu, keksziu savo biz
darbo sustojimas bus visiems valdžia nei neprisileidžia laikrasztininku.
j^^^^gįMaiinieriams prisiminimas vi-'
ni varo be jokio valdžios paveAsztuonios deszimts szeszi sportininkai
linimo.
■ > s :•• sii tu mainieriu kurie žuvo ar !
•
vbūvo sužeisti mamose.
Vengru ratelio iszskrido in Budapeszta su
f ŽJ*
''_ ________ .___
NEPAPRASTA
DESZIMTS DIRZIU dvejais dideliais croplanais. < Vienas isz tu
MEDŽIOKLE
a
[eroplanu buvo priverstas sugryžti, nes jo
Už Žmonos Sūmuszinia keli inžinai užgeso.
FLEETWOOD, ANG. —
Kai tas eroplanas bu
Didelis medžiokles laivas,
vo taisomas, nei vienam isz tu sportinin
Anglijos “Queen Alexandra”
FREDERICK, MD. — Tei
sumeszkeriayq didele ir nepa
sėjas Wilbur F. Sheffield, sa ku nebuvo pavėlinta nei nosies iszkiszti
prasta “žuvi”.
vo senose knygose rado sena
per eroplano langa.
Kai Kapitonas
Charles
instatyma, kuris dar vis ran
Czia matoma užpakalis
dvylika valandų ir dvylika
gveieziausi. laivai. Jis sveria .. dasi ant knygų ir niekados ne
Burnham žiurėjo ir temijo jo
Vengrai sportininkai laimėjo keturiolika
minueziu. Jis yra greieziauvyrai pradėjo insitraukti savo naujo Amerikos greito ir
penkios deszimts tris tuks- buvo panaikintas. Szitas . insias laivas ant mariu sziantanezius tonu ir yra grei- ’štatymas nebuvo vykdomas aukso medaliu per tas sporto rungtynes.
meszkeres kurios biski pakilo didžio laivo USS “United
dien. Jis daug greieziau per
ir paskui staiga vėl nuskendo States,” kai jis perplaukia
cziausias laivas iki- sziai-. per dvideszimts penkis metus. L
Su szitais Vengrijos dingo ir vienas
ir beveik visa laiva su savim?
kone intrauke in mariu dugną.
Buvo dažinota kad tas lai-

Ajnbroe Salos vieta netoli
nuo New Yorko uosto. Jis
isz Europos in tris dienas

plauke skersai mares negu
Anglijos ‘Queen Elizabeth’
ar ‘Queen Mary,’ Anglijos

dienai.

□

□

□
•:

Gražus Pasveikinimas

Ana diena jis nuteisė keturios
i ' deszimts trijų metu amžiaus Rumunijos
* . ■
1
*■.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

sportininkas, Panai Calcas, ku(Tasa Ant 4 Puslapio)

‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.
dvieju metu amžiaus Frank
Duke, kuris pabėgo 1934 me
tuose ir septynios deszimts
k
vieno meto amžiaus Jim Free
man, kuris taip pat pabėgo isz
Nuodėmė visados kasztuoja, Arkansas kalėjimo 1923 me-. I
niekados nemoka.
tuose. Biski jau per vėlai tu
prasikaltėliu yra žieszkoma,
Mes ežia turime spaudos mums atrodo.
laisve, bet gaila kad tiek musu
redaktorių ir pisoriu ta laisve
In Central Falls, Rhode Is- ;
panaudoja savotiszkai mumš land valstijoje, inpykes vagis
pamokslus drožti.
szitoki raszteli paliko prie vie

Kas Girdėt
I •

Vienas tokis neva-redaktorius, žinoma “Dypukas,” vieszai iszsireiszke kad laikraszczio pareiga žmone mokinti, o
ne žinias skelbti. Gal taiip tie
“Dypukai” žmones straimužino Lietuvoje, 'bet ežia, Ameri
koje laikraszczio darbas ir pa
reiga žmonėms praneszti kas
kur darosi.

Yra trys klases moterų: mo
kintos, gražios... ir kitos.

Žmogaus griekai net ir Die
vui trukdo kai Jis nori jam
padėti.
Kunigužis in Montgomery
miestą, Alabama valstijoje,
per savo ipamoksla ana nedele
savo parapijiecziams pasakė:
“Pakenkiekite szita karszti ir
kaitra, nes anapus slenksezio
busMahanoy
daug karszcziau.
” S.A.
City, Pa.,U.
Saule Publishing Co.,

Tiktai,. ... $1.00

nos kompanijos stalo: “Asz!
nieko ežia neradau. Kas ežia |
darosi ? Ar jus jau subankru
tavusios’”
Mes iszgirdome apie tikrai
gera ir tikra Samarieti, kuris
pagelba duodamas parėjo be
keliniu ir be marszkiniu. Policijantai pranesza isz Indiana
polis, Indiana, kad Kunigužis
Robert Rutland iszgelbejo be
skęstanti žinogcli isz ežero.
Kunigužis, trisdeszimts metu
amžiaus Henry Jones, iszgirdes szukaviraus isz skestanezio
žmogaus in Indianapolis Wa
ter kompanijos kanalu, nusia
vė kelines ir nusimovė marszkinius ir ta skęstanti iszgelbejo. Kai nebuvo galima surasti
to žmogaus drabužius, kunigu
žis jam atidavė savo kelines ir
marszkiniu ir pats parėjo tik
su aptiniais.

In Pittsfield miesteli, Maine
valstijoje,
lakūnas,
trisdeszimts seiptyniu metu am
žiaus Albert F. Mace, nukrito
Su savo mažžu, vieno inžino
eroplanu stacziai ant jo narnu
stogo. Jis iszlipo isz savo eroPinigai
reikiakad
siusti
plano
ir pamate
jissustovi<[
užsakymu:
savo miegamajame
kambaryje.j!
Jo namai buvo biski apdaužy Vysta, džiūsta darže gėlės
ti, bet jis nebuvo visai nei bis Nuo szalto vėjelio,
Verkia graudžiai mergužėle;
ki sužeistas.
Nuskriausta bernelio!
Londone drau'gyste del ap Veidas jos kaip drobe baltas,
saugojimo jaunu merginu sui Szirdis sopuliuose,
ro. Szitos draugystes pirminin Nuo visu ji yra apleista
kas paaiszkino kad sziomis Palikta varguose.
dienomis ne merginos, bet vy Netur tėvo, nei moeziutes,
rai turi būti apsaugoti, nes Neturi seselių,
merginos dabar yra pleszrieji Netur su kuo pasidalinti
Savųjų vargeliu.
vilkai, o ne vyrai.
Buvo ir ji kada laiminga,
.. In Passaic miestą, New Jer- Mylėjo berneli,
Sėy, Ponia Louis Miller parei Jos krūtinėj dege'meile,
kalavo divorso nuo savo vyro Dave jam žodeli.
už tai kad jis nepavelino jai O jisai, vienok nedoras,
kasdien iszsiprausti. Jis jai Juokėsi apgavės
buvo pasakęs, kad jai reikėjo Ir sau greitai kita rado
apsiženyti su gazo ar elektros Svetur iszvažiaves.
kompanijos presidentu, jeigu Jis nuskynė ja, kaip žiedą,
ji nori taip tankiai iszsiipraus- Žydinti darželyj,
ti, nes vanduo judveju namuo Sunaikino jos skaistybe,
se yra gazo szildomas. Ji gavo Mete in purveli.
Gaila, gaila, matyti
savo divorsa.
Nuskriausta mergele,
Alburquerque miesto, New Ka berneliui patikėjus
^Meksikoje, policijantąi buvo Verkia per amželi.
insakyti jieszkoti dvieju pra- Baisus vaizdai jos akyse,
sisikalteliu: keturios deszimts Ji verkia, dejuoja,
Nelaimingos meiles vaisiu
Kad glebyj neszioja.
Glaudže ji meiliai prie
krutinės,
Ka sunkiai kvėpuoja,
Iszbalusiom szaltom lupom
Su 283 Paveikslais
Veidelius bueziuoja.
Isz jos lupu veržias žodžiai:
160 Puslapiu
Mielas kūdikėli,
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ][ Atėjai tu ant szio svieto
Iszaiszkina sapna ir kas !• Iri didi vargeli.
ateiteje stosis. Su priedu
Varguos gimei, varge augsi,
planatu ir visokiu burtu. J* Klausi, kur tėvelis?
Knyga in minksztos po- ]• Pervers peiliu žodžiai tavo
pieros virszeliuose. :: :: J; Motinos szirdele.
Vargsim abudu, kūdikėli,
Kol priglaus žemele,
Ten tik laime mudviem skiria,
Ten rasim teveli!

Pypkes Durnai
Nuskriausta Mergele

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I

Platinkit “Saule”

16 rubliu, plius už grūdus 5 ru No.123—Septynios istorijos: No.175—Kuczios Žemaites;
blius, viso sumokama 21 rub Stebuklingas Zerkolas; Sida- Gudras
(
Piemenis; Isz Ko Susi
lis. Tuo budu gryno pelno lie brinis Grabelis; Drąsus Szuo; (darė Anglis; Kaimiecziu Aimaka 400 rubliu. Visa tai paver Kolera; Senelis; Vargo sapnas; ■navymai;
,
Eiles; Kokis Budais
tus in nuoszimczius, valstybe Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
Apgavikai Apgauna Žmonis;
uždirba 8,000 procentu. So No.127—Trys istorijos apie Prietarai
ir Burtai; Juokai ir
'
vietu Sanjungos vidutiniszkas Duktė Pustyniu; Peleniute; Paveikslai. 20c.
darbininkas turi tik vienai Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.176—A-Be-Cela, Pradžia
duonai iszleisti vienam asmeNo.128—Dvi isztorijos: Vai- Skaitymo
,
ir Raszymo. 25c.
nuiui 25 proc., mėnesines al dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
A
gos, o jei jis turi szeimyna ir
*
No.129—Keturios istorijos:
Kitokios Knygos
vaiku, kurie nedirba, tai jis Ketvirtas Prisakymas Dievo;
visa alga turi iszleisti tik duo Keliautojai in Szventa Žeme;
nai pirkti. Ackermannas ra- Beda; Tamsunus .prigauna. 58 No.178—Tikraustas Kabalas
arba atidengimas Paslapcziu
szo, kad “nėra pasaulyje dide puslapiu, 20c.
Ateites su pagelba Kazyrom.
snio kapitalizmo ir žmonių iszNo.132—Trys istorijos: Apie
naudojimo, kaip Sovietu San- Anglorius isz Valencziojs, Ko- 25c.
jungoje, nes isz paežiu reika žnas daigtas turi savo vieta; No.180—Kvitu Knygute
Garsus loszikas ir radijo
vizijos nuopelnus, Rugpiu- lingiausiu vaisiu valstybe už Ka pasakė katras paeziuojas, del Iszmokejimo Pinigu Ligo
juokdaris, Jimmy Durante,
niams. 35c.
ezio (Aug.) penkiolikta ir dirba tukstaneziais procentu.” 76 puslapiu. 25c.
iszrenka isz visu tu paveiks
septyniolikta. Szita divizi Ten isz tikro valstybe organi
No.133—Dvi istorijos: Neuž I8OV2—Kvitu Knygute
lu “Palucziu Karaliene,”
ja gavo ta “Palucziu Divizi zuoja ir juodąją rinka. Žmo
Draugystėms, del Kasieriaus
mokamas, Žiedas, Drūta Alks
del Septynios Deszimts 5-tos
jos” varda, už tai, kad be nių isznaudojimas pasibaisėti
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
ni. 62 puslapiu, 20c.
Pėstininku Divizijos. Jis
veik visi jie buvo jauniausi- nas. Darbininkai minta be
kimu. 25c.
No.134
—
Dvi
istorijos:
Baisi
iszrinko paveiksią mažytes^
neja, armijoje. Jie teipgi pa- veik iszimtinai tik duona, kuri
No.194.—Trumpas * KataliŽudinsta, Urlika Razbaininka,
vienublika menesiu Loretta
visoje Amerikos kariuome- yra labai blogos kokybes ir la
kiszkas Katekizmas, pagal isz43 puslapiu, 20c.
Marye Wille, Graner, Ohio
arsejo kai jie padėjo sustab bai drėgna.
guldima Kun. Piliauskio,x su
No.138—rApie Irlanda; Ro
Czia szitos divizijos vetera
dyti Vokiecziu prasimusziZuzanos Labin ‘Baisuji Sta bertas Velnias; Medėjus; Kaip nekurtas Naudingais Padėji
nai jau szeszta syki susirin
ma pro musu eiles ta syki lina’ yra iszleidusi Prancūzu
mais. 35c.
Kuzma Skripkorius LikosTurko apvaikszczioti savo dipriesz Kalėdas.
No.196—Stacijos arba Kal
kalba Self leidyka. Joj duo tingu Ponu. 35c.
varija Viesz. Jezuso Kristuso
damas Sovietu Sanjungos
No. 140—Apie Maža KatiluRaszydamas apie religine “bendras vaizdas.” Skyriuje ka Lietuvos Skausmai, Mo 15c.
padėti, Smith daro iszvada, “Sovietu Užsienio politika ir eziutes Pasakojimai, E i le s , No.197—Graudus Verksmai
kad “smarkiausiai yra perse Sovietu imperializmas, kalba Vargdienis, Pirmutine Szalna, arba Pasibudinimas prie Apkiojami Katalikai,” paskum: apie Pabaltijo valstybių užgy Atsitikimas Senam Dvare, Ge- mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute
Izraelitai, Žydai. Pravoslavu venta ir naudojamasi Lietuviu 64 puslapiu, 25c.
reikalinga ant Gavėnios; Pa-bažnyczia- turi didesne laisve, skaitiniais. ’ ’ Tame paeziame
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
No.141—Apie Kalvi Paszku,
gal senoviszko būda, 15c., Pa
bet ji tikrai tėra tik Maskvos skyriuje minimos isztrimtos ir
ležinis Vyras, Smakas ir Niki gal nauja būda, No. 197%, 25c.
Užsienio politikos inrankis. tautu naikinimas. Paminėtas
jie geriau gyvena, nors ju su- Ji yra injungta in Maskvos VLIK’o atsiszaukimas, min., tas. 61 puslapiu, 20c.
No.198—Gromata arba Mu
No.142—A p i e Paveikslas
taisymas vis krinta. Maskvos imperializmo ir panslavizmo
Graužinio žygiai, Lietuvos Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo ka musu Iszganytojąus Jezuso
tikslas: viską niveliuoti,, nu-1 vežimą. Kiek didesne laisve
Raud. Kryžiaus praneszimas Jerukausko, Osieczna. 40 pus Kristuso, peraszyta isz gromamuszant tu krasztu žmonių gy turinti ir prokomunistine Ar
tos rastos grabe musu Iszganytarptautiniu Raud. Kryžiui, lapiu, 20c.
venimo lygi ir ji sulyginant su mėnu tautine bažnyczia.
tojaus Jeruzolima. 10c.
Verax knyga, Snieczkaus pasi
No.144— Apie Ranka ApRusu taisykla.
No.200—Eustakijuszas. Is
sakymas apie Lietuviu Komu
veizdos,
Nedaejusia
Žudinsta,
207 puslapiu suminėti, kad
torija isz Pirmutiniu Amžių
nistu skaieziu. Bet yra taip
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
“ambasadorius buvo susitikęs
pat Lietuviu medžiagos, kuri
va Zokoninka Bernadina. 61
su Lietuviu ūkininku; bet ne-1
No.201—Istorija apie Amži
nurodoma kaip Latviu arba puslapiu, 20c.
pasakyta, kur jis kalbėjo
na Žydą. Jo kelione po svietą
Leųt intraukta in ju leidinius
No.145—A p i e Velniszkas
tuo Lietuviu, isz kurio '
ir Jiudymas''apie Jezu Kristų.
(pvz. Latviam Praneszimas
pągandos inMalūnas Kaip Studentas Lo Plikius apraszymas. 20c.
per pasikalbejima gautos
laikrasztis, “The Weekly Re
oTiau raszoma, kad
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
nios apie užgyventos Lietuvos
view, Britisch League of Free
No.202—Novena, Stebuklin
vi
e
Maskvoje
Kataliku
buklinga Puodą, Dainele. 47
Uiklllc padėti.
pcLU-Cbl. MZiio
ūkininkus II
ir ūkine
Szis 1 •
dom). Knygos gale yra'dide
go Medaliko Dievo Motinos
Lietuvis ūkininkas turėjo 17 koplytėlė Saint Louis de Fran lis bibliografinis skyrius, kur puslapiu, 15c.
Garbei. 15c.
No.146—Apie Auka Nihilis
ha., žemes, veina arkli, viena ce, Maskvos užsieniu reik.-m- nurodyti visi szaltiniai, net 16
No.203—Knygute, Tretinin
verszi. Ūki tvarkė be samdi jai pareikalavus, buvo perduo puslapiu. Apie Lietuva ir Pa tu, Stebuklas Kuczios Nakti.
kių Seraphiszkas Officium. 15e
niu, bijodamas, kad nebutu ap- ta isz Rygos atvykusiam pati baltijį paraszyta teigiamai, ir 62 puslapiu, 20c.
szauktas “buože.” Jam skirta kimam Maskvos kunigai, ku teisingai, nuszviesta dabartine No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
metine pyliava sudarė: 66 cen rio pavarde ir tautybe betgi užgyventu krasztu padėtis.
nenurodyta.
Nuo
to
laiko
No.150—Apie Duktė Akmetneriai grudu, 52 centneriai
Užsisakant knygas isz
Maskvoje
patyriszkai
nebeliko
noriaus, Klara, Nuspręstasis,
bulviu, 37 svarai sviesto, 170
jokios
grynai
Katalikiszkos
szio
Katalogo,
reikia paminėti
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
kiausziniu. Ūkininkas nega
tik numeri knygos. Pinigus
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
lėjęs visu tu normų net su ge koplytėlės.
siuskite
per Pacztino MonLOrMaskvos politika yra nu
riausiais norais iszpildyt todėl
No.151—Apie Vaitas Szvilderif Express ar Bankino Moturėdavęs kitur prisipirkti ar kreipta in panslavizmo ir di
pikas, Pas Merga, Gražios
ni-Orderi, o jeigu norite pini
ba keisti vaisius su kaimynais. džiarusiu platumaja. Tai yra Visi pirmieji Katalogai dabar Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
gais siusti, tai reikia Užregis
Su pasipiktinimu ūkininkas grynai imperialistiniai sieki yra negeri. Szis Katalogas nukas Karalium, 62 pus., 20c.
truoti laiszka su pinigais.
jam atpasakojęs, “kaip vy mai. Visur vadovauja vis Ru užima yisu anų vieta, todėl
No. 153—Apie Gailuti, Du
riausybe ūkininkus sklan sai ir Rusai, o Rusu tauta skel
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus HSF1 Nepamirszkite dadeti
užsisakykite knygas isz
deszimtuka ekstra del prisiunbiama
esanti
viena
isz
prakil

džia,” mokėdama už 1 kg.
lapiu, 20c.
szito Katalogo
timo kasztu.
sviesto 4.50 rubliu, nors tai su niausiu. Ir per 1945 metuose,
No.152—Apie Kajimas, Drū
No. 1952
25
diena
suruoszto
Pergales
daro tik 10 procentu rinkos
tas Petras, Nuogalis. 62 pus Visi Moni-Orderiai ir Pini
pokyli
Stalinas
pakele
taure
ir
gai, o ir visi laiszkai “visada
vertes. Už bulves centneri
lapiu, 20c.
ISTORIJOS, PASAKOS,
mokama 2.75 rublio, kai rin-. iszgere pirma gurkszni už “inNo.155—Szakinis Nedoras turi būti siusti vien tik ant
APYSAKOS, IR T. T.
žymiausia
ir
kilniausia
isz
vi

koje už .ta pati kieki gaunama
Žydas, Du Draugai. 136 pusla szio adreso:
50 rubliu. Toliau ūkininkas j su SSSR tautu, Rusu.” Mas
SAULE PUBLISHING CO.,
,
No. 101—Kapitonas Velnias, piu, 35c.
atpasakojo, kad už verszi jis kvos tikslas yra .visus nutau
Mahanoy
City, Pa.,U, S. A.
Puikus apraszymas, didele No.158—A p i e Kapitonas
gauna 80 rubliu, kai rinkoje už : tinti ir surusinti.
Stormfield Danguje; Pabėgė
knyga, 404 puslapiu, 50c. :
verszienos kg., mokama 12.50 į “ELTOJE” jau buvo trum
Atsimink! Mielas Skaityto
No.102— Prakeikta, meilin lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
rubliu. Be to, ūkininkai turi ! pai minėta apie Kl. Ackermanjai kad nuo tavęs priklauso
gas kriminaliszkas apraszy- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
parduoti dar kitus vaisius kad no “Nebyliu milijonu kraszt.”
mas, 202 pus, 50c.
No.160—Apie Po Laikui; “Saules” ateitis: Ar ja skaity
galėtu apmokėti mokesezius. Jis iszleistas ir Szveicarijoj,
Per Neatsarguma in Balta si, ja indomausies, ar laiku at
Sovietu vyriausybe sąmonin Berno mieste P. Kaupto leidy No.103—Vaidelota, apysaka
,
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- silyginsi, ar ja paremsi!
gai maža moka ir nustato di klos. Czia dedama dar pora isz pirmutines puses szimtmepats Jėzus ir Miszke Medžiai;
deles sumos, kad ūkininkai ne- isz jo būdingesnių isztrauku. ežio iszimta isz Lietuviszku
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
iszsiverstu ir žutu. Kitas uki- Tas buvęs Sovietu belaisvis, užlieku. Su paveikslais. 177
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
ininkas, isz Latvijos, papasa dirbės invairiose Sovietu San dideliu puslapiu, 35c.
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
No.lll—Sziupinis (3 dalis)
kojęs ta pat. Valstiecziai vie jungos vietose, nurodo indomu
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
nas kitam padeda, skolina sa teisybe “kaip Sovietu Sanjun- talpinasi sekanti skaitymai: li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
vo vaisius, kad tik pyliavas at ga isz vergszu žmonių uždirba Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Apie 100 puslapiu35c.
Make today
iduotu. Bet ežia pat Smth pa 8,000 procentu. ’ ’ 135 puslapy ba ka negalėjo savo liežuvio
No.166—Apie Sūrius Malsisako, kad tai esanti beviltisz- je Ackermannas raszo, kad už sulaikyt; Girtuoklis Jurgis,
WwOday
kiaus; Iszklausyta Malda
Galinga
ypata
galybe
meiles;
100
kg.,
rugiu
kolchozui
moka

ka j u kova, nes Bolszeviku
Raganiszka lazdele; Boba kaip Vargszo; Geras Medėjus. 20c. f nr Meti States
tikslas yra ankseziau ar vėliau ma 5 rubliai, kai tuo tarpu 1
kg puodos duonos kasztuoja ir visos bobos; Teipgi juokai, No.172—Apie Duktė Mariu;
efcnseBonds
suvaryti visus in kolchozus,
2.70 rublio. Isz 100 kg., miltu rodos, trumpi pasakaitymai ir Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
kur jie dirbtu tik valstybei ir iszkepama 156 kg., juodos duo t. t., 52 puslapiu, 20c.
piu, 20c.
butu jos visiszkai suvaldojami nos, o tas duonos kiekis par No.120—Dvi istorijos apie No. 173—Apie . Talmudo Pa
(dabar tai jau 95 procentas ir duodamas už 421 rubliu. Ma Valukas isz girios; Ant nemu- slaptys ; Du Mokiniu; Kam Iszlimo ir kepimo iszlaidos siekia j no. 58 pus., 20c.
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
padaryta E.).
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Namelis Pustelninko
(Tasa)

akys žibėjo, kaipo jaunikaiczio. Pakakles gyventojai vie
nas in kita žiurėjo ir negalėjo
suprasti, kas ežia nusiduos?
Žįuredami
vieni
kitiems
szna'bždejo:
— Da vyreli, tėvas Beatu
sas taip persimainųsiu nieka
dos nebuvo. Kas ežia bus ? Bet

Grafas pakele akis in dangų
tarydamas: Acziu Diiėvui! Atsigryžes potam iii Beatusa pa
klausė: Tai da gyva? Bet kur
yra? Ka iki to laiko veikia?
. . Ak, norecziau apie juos dažinoti. Teve, pasakyk man apie
juos. Juk. tu žinai apie viską.
*-***>44 *»*>»****
ASz matau ant tavo akiu.
*
*
— Sziandien viskam žinosi,
thrė senis. Gali suprasti ko tie
žmones in ežia renkasi. Isz to
visko netik tu privalai turėti
džiaugsma, 'bet ir szitie žmo
nes isz atradimo tavo paezios.
— Viskas gerai ir gražu,
atsakė grafas, bet, tu geras se
neli kaskartas vis laibiaus ma
ne vargini! Nenori man atša
kiai papasakoti, norint alpie
viską, žinai. Gali suprasti, ka
asz keneziu per tai. Jau bus
netrukus devyni metai, kaip
nuo paezios ir sunaus atskirtas
Del daugelio senesniu
ir nieko apie juos negirdėjau.
Lietuviu,
Dabar padaryta viltis j u at
Duodasi jaustis vargas.
radimo. Teve Beatusai, juk ga
O kas tame kaltas?
li man pasakyti.
Patys kalti!
. ■— Na ka, tarė senelis, kad
Isz pradžių, kada pribuvo
dabar pamatytum savo paezia
in Amerika,
einanezia ant to kalno.; iszNepaisė ant senatvės ir
bliszkusia suvargusia, apiplyateities,
szusia, silpna ir ligota, ar tu
Nesirūpino kad prasimanyti
grafai ja pažintum?
kokia baku'želia,
— Tuojaus, paszauke gra Ir kad duoti vaikams mokslą.
fas, tarpe pulko moterų ja paTaipgi ir su senesnais
žyczia ir prie szirdies pri
biznieriais,
spaust zia.
Ne kitaip atsitiko.
— Gerai, tarė Beatusas,
Buvo prasigyvenia ir da
neužilgo galėsi džiaugtis.
Turteli szioki toki ingijo.
— Ar tikrai! Paszauke
0 ka? Nemokėjo gyvent!
grafas. Teve Beatusai, ar tas' — Negana kad patys -neturėjo
teisybe? Ar kas sumanimi de
mokslo,
dasi toje valandoje. Gerybių
Del vedimo biznio,
Dieve, ka per linksmybe ant
Tėvus in ergeli instume,
manes siunti ant szitu kalnu! Sunelais stojusi valkatoms ir
Vėl 'pamatysiu savo mieliausia
girtuoklais,
Teodora kurios per tiek metu
O tėvus padare ubagais
neregėjau! Dieve! Alpstu isz
ant senatvės.
džiaugsmo. Teve Beatusai,
*
*
*
smegenis mano maiszosi!
. Kas teip vienam mieste ,
— Grafas Valdene, susivai
pasidarė,
dyk,, nes esi vyru. Bukie kan
Keletos mergeles koki ten
trus,, ana, tarė Beatusas rody
funia padare,
damas pirsztu, tuo taku ateis.
Kad puikiai pasigėrė.
Grafas apsimalszino. Nuo to
Dabar visi isz ju juokėsi,
laiko 'žodžio nekalbėjo, bet at
Aut tu mergeliu szaiposi,
siklaupus ant žemes, poteriavo
Kad namie per nakti
ir žiurėjo in pakalne. Beatusas
nenakvojo,
žiūrėdamas pamištijo sau: Bus
O 'bet ant rytojas namo
ežia saldus ir graudingas pa
parėjo.
sveikinimas.
Ir asz džiaugBile gerus laikus turėjo:
cziausi, kad galeeziau savo sū Sziandien vaidu nesakysu,
nų pamatyti. Ak,„Dieve, Tavo
Del saves tai užsilaikysiu.
surėdymai . stebuklingi! Jo
*
*
*
kurie mylite
®r>A - B - CELA^S Jus-gi tėvai,savo
vaikelius,
Ir rūpinatės ju gerove*
arba pradžia
ateityje.
SKAITYMO
Tai neatitraukinekite ju nuo
mokslo,
...ir...
Tegul nors užbaiga
RASZYMO
augsztesne mokykla,
0 tada jie nors paminės,
Apie savo tėvelius,
Nes turės lengvesni būti,
O ir greieziaus teveliąs
senatvėje priglaus.
Mokytas žmogus turi jausleme
szirdi, negu tąmsunas.
Kada turėsime mokytų
Lietuviu,
Tada ir Lietuviszka vardas
pasikels.
Mokslo vaikams nepavydekime,
64 pus. Did. 5x7 col.
Nes mokslas 'yra tai sėkla,
Numesta ant. geros dirvos,
Dabar Po 25c.
Kuri vėliaus iszdųoda
n SAULE Publishing Co.,’
szimtaropa gera vaisiu.
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Klausas su-Rože prijautė tuojaus, kad ežia džiaugsmo bus
nemažai. Nepažinstamais tas
zokoninkas tarė Klausas yra
kareiviu, -o kas gali žinoti,
kuom ta ponia yra?
Ant to Rože: Asz nuolatos
mislijau, kad ji yra augszto gi
mimo. Bet su laikų'dažinosime. Ji neužilgo, in czionai atke
liaus. Mano tėvai su ja. drauge
ketino ateiti. Nes taip Beatu
sas norėjo.
Teodora iszęjo rytmetyj su
Lęitandais ir tai buvo jos pir
mutine kelione po ligai; Vaikarykszczia žinia aJpie jos vyra,
sųdrutino ja ne mažai. Prijau
tė, kad pas tęva Beatusa da
dauginus ka džiaugsmingo dažinos, per ka ligos ne nejautė.
Noriu ts jos Lei landai melde,
kad pasilsėtu, bet kas tau! At
sisakė tuo, kad jos eisena su
vis nenuvargino ir da pridūrė:
Pasilsėsiu tada, kada busiu
ant vietos.
Po dvieju valandų keliones
Teodora atsirado jau ant kal
no. O kada ant kalno pasirodė
tuojaus grafas pažino,ir pa
szauke :
— Sztai ji! Ji! Paszauke
linksmai. Teve Beatusai, szitai
Teodora mano brangi pati!
Taip tai ji, mano mieliausia.
Tame norėjo bėgti prieszais ja,
bet Beatusas sulaikė taryda
mas :
— Pamislyk grafai, kad ji
neperseniai po ligai, tas grei
tas pasimatymas gali jai labai
daug kenkti. Eiki ir pasislėpki
tarp žmonių, o asz eisiu prie
szais. Nebijok, asz ja pas tave
atvesiu.
Norint ne su noru, paklausė
senio ir nuėjo in tarpa žmonių
stoyincziu paszalyje ir isztolo
žiurėjo in’atemanezius-.
Kada Beatusas buvo ' prie
Teodoros, pasveikino ir tarė
linksmai: Nuilsote poni, bet
tasai kelias užsimokės tukstaneziu linksmybių.
—- Teisybe, teve, atsake
Teodora, tegul tik dažinosiu
apie savo vyra, tada eieziau in
gala svieto, o nenuvargeziau.
— Padekavok,, ponia, Die
vui, tarė Beatusas, už iszklausyma tavo karsztu maldų. Pa
matysi ponia savo vyra ir tai
netrukus. Jau jis netoli.
— Ar . netoli ? Paantrino
greitai Teodora.
— O, pasakyki teve kur
galiu ji rasti, da asz nenuilsus.
Eisiu prieszai ji. Da tiek pajiegsiu. Teve Beatusai, susi
mylėk ant manes. Ak seniai*
troszkau pamatyti. Pasakyk
man, kur yra mano mieliausias
Henrikas?
Taip kalbėdami, pamaži ėjo.
Priėjus nameli, Beatusas su
stojo ir prakalbėjo graudu bal
su, rodydamas ant kuopos pa
kalnes gyventoju;
— Czia tarp tu žmonių ran
dasi.
Vos spėjo tuos žodžius isz-

Trys Istorijos
Velniszka Maluna,
Stebuklinga Puodą,
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Apie Irlanda arba Nekaltybe
Suspausta; Robertas Velnias;
Medėjus; Kaip Kuzma Skripkorius Ako Turtingu Ponu.
Per paczta, 35 Centai.
Adresas:
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

tarti, Teodora pradėjo per
žmones spaustis ir szau'kti:
Henrike, mano Henrike! Visi
traukėsi in szalis. Tuom tarpu
atsiliepe balsas: O Teodora!
Ir czia jau apsikabinę laikėsi.
Gali suprasti, brangus skai
tytojau, džiaugsma, yipaez po
ros, kuri per tiek metu su sa
vim nesimatė. Mano ranka ne
gali apraszyti to džiaugsmo.
Henrikas su Teodora puolė ant
keliu, meldėsi ir .džiaugsmo
ąszaras liejo. Beatusas stovė
jo szalia iszkeles augsztyn ran
kas. Visi pakalnes gyventojai
kurie to atsitikimo buvo liudi
ninkais to regėjimo, aplinkui
apstoję tylėjo. Dabar pradėjo
grafas balsu melstis:
— Tame tamsiame kalėji
me szaukiam prie tavęs, o ma
no Dieve! Ir iszklausai ma
nes! Dabar vėl isz tavo malo
nes datyriau neiszpasakytos
linksmybes isz atradimo savo
mylimos Teodoros, gyvenimo
prisiegos. O Dieve! Tegul
bus tau garbe per nepabaigtus
amžiaus!
Teodora negalėjo, atsikvoteti ir in savo vyra žiūrėdama
kalbėjo;
— Isztikro tu esi tas pats,
mano Henrikeli, — laikėsi ir
glamonėjosi prie jo. Dabar
neprietelius jau negales tavęs
nuo manės atimti! O kad
czia butu.ir Otonas! Kad ir jis
galėtu savo teveli už kaklo apkabyti. O Henrike mano bran
gus! Kad tu ji matytum, koks
yra patogus jaunikaitis. Asz
ji užauginau pagal tavo norą.
Nuolatos jam apie tave kalbė
jau. Liūdėjo tave taip, kad
pasiryžo jieszoti^įet po visa
id i

N<
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— Kaip, sakaWjnkaiS? Pa
klausė greitai grafas. Pasakykie man Teodora, kaip jis
buvo apsirėdęs?
Czia Teodora papasakojo,
kaip' jis buvo apsirėdęs ir kad
turėjo kletka su sakalais.
— O Dieve! Suszuko gra
fas. Ar tai gali but?! Ar-gL
tai mano locnas sūnūs maine
iszgelbejo, tikrai tas, tikėk
Teodora. Matau, jog Dievas
mumis apiekavojasi. Viską,
ka tiktai datyreme, tas yra
nuo Dievo duota, kad mus per
manyti. Kas kryžius nukenczia su kantrybe, aplaiko ne
apsakoma džiaugsma.
❖

❖

Da grafas nepaliovė kalbė
jęs, sztai pakalnėje iszgirdo
medžiotoju ragu baldai. Visi
pasižiurėjo in pakalne. Ko'žnas’norejo dažinotbpriežasties.
Didžiai nusidyvijo, kada pare
gėjo pulką kareiviu, rodos iszrinkti vyrai, kurie trauke ant
kalno. Smiges ir kaszkietos
žibėjo, kad net akys bijojo.
Pirmiausia jojo patogus karei
vis, kuris tuo pulku davadžiojo Trys raudonos plunksnos
buvo užkisztos už
t kaszkietos.
Tas kareivis buvo Otonas. Atkeliaves in pakalne, dažinojo.
nuo likusiu gyventoju, jog vi
si nukeliavo pas tęva Beatusa,
o teįposgi ir ponia. Tėvas Be
atusas, kalbėjo jie: Sziandien
ketina kokius tai dyvus paroKada Otonas apie tai dažinojo, tuojaus trauke su pulku
dyti.
ant kalnu., Szirdis jo musze
neiszpasakytai, jog pamatyis
tęva ir niptina. Su linksmybe
trauke augsztyn.
Būdamas jau,Otonas ant kal

no apsidairė aplinkui ant susi
rinkusiu - pakalnes gyventoju.
Buvo apimtas džiaugsmu. Bet
sztai su sykiu jo akis piiažibo.
Rado ko jieszkojo. Suszuko:
Teve, motinėlė! Sztai asz es
mių, jusu Otonas! Tuojaus
mėtėsi su aszaromis prie tėvu.
— O taip, atsake grafas, tu
tai esi tas pats, kuris mane iszgelbejai. Tu esi Otonas, mano
sūnūs! O sakalas sėdintis ant
tavo peties yra tas pats, kuris
padėjo ant mano iszgelbejimo.
O, kaip stebuklingas yra TaVo
surėdymas, amžinas Dieve!
— Dabar, 'brangus Otone,
tarė Teodora, dabar prisižiū
rėk tavo tėvui, kuri Seniai ne
matei. Ak, mes ji pažinojom!.
Dabar musu tiek metu vargai,
viena valandėle likos atlygin
ti.
— Teisybe, teisybe! Tarė
grafas, .spauzdamas paezia, ir
snnu prie saves. Gerybe dangiszko Tėvo sudarė mums ta
džiaugsma, kurio niekados nesitikejom. Ak, kad da mano
tėvelis czia butu; kad norint
karta galėtu mane pamatyt, o
asz ji. Bet tas negali but! Be
ne su Dievu danguose kara
liauja. Jo dvasia žiuri ant mu
su džiaugsmo ir isz augsžtybiu
siunezia mums palaiminima.
Kada kaliove kalbėjęs, atsi
kreipė, idant aszaras nuo žmo
nių akiu pasleptį. Tuom laiku
turėjo Otonas palpąsakot, ko
kiu budu teVa iszvalnyjo. Visi
klausė su dideliu graudumu.
O kada pasakojo, ka kalbėjo
pas Ciesorių, prisiartino Bea
tusas ir kožna žodi temijo su
atyda. Ant galo iszeme Oto
nas isz kiszeniaus.suvyniotas
popieras ir ir padavė grafui,
tarydamas:
— Sztai, mano brangus .te
ve, atsiunezia tau Ciesorius
rasztus, kuriuose yra užraszai
visu turtu tavo proseniu. Da
bar vėla esi grfau Henriku!
Vos tuos žodžius pabaigė,
kad sztai senas Beatusas puolė
ant žemes ir apalpo.. O kada
atsikvotejo, paszauke:
— Mano Henrikas, mano
sūnūs! Sztai esmių tavo tėvu!
Žiūrėk, asz esmių Rudolfas,
grafas isz Falkenbergo!
— Del DieVo!
Suszuko
grafas, puldamas ant keliu
priesz tęva. Teodora nežinojo
ka isz to atsitikimo dapyt, o
pribėgusi puolė ir ji ant keliu,
szaukdama:
— Tu esi tėvu mano Henri
ko, tu ėsi ir mano tėvu! Ir Oto
nas pripuolęs bueziavo kėlus
senuko, szaūkdamas:
— Tėvuk, 'žiūrėk, sztai ta
vo anūkas! Daugiaus negalė
jo isz gailes'czio, nei žodžio isztarti.
Žmones matydami tai pripil
dė orą verksmu. Po tam visi
nutilo, o tėvas Beatusas nusimalsziųes, prakalbėjo;
— Matau, jog tai ne sapnaš! Matau-daleidima Dievo!
Henrike, sunau mano! Ir vel.a
pradėjo spausti prie saves. 11-

Pirkie U. S. Bonus
;
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ant kalno Alyvų, žemei
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Per paczta, 25 Centai.

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A
gejaus tavęs, gulėdamas ir
keldamas, ir meldžiau Dievo,
idant galeeziau norint priesz
smerti tave pamatyt, ir Dievas
mano praszyma iszklause! No
rint sunaus negalėjau greitai
pamaty ti, užtai pridavė jo'pa
ezia ir sunu, kuriuos mylėjau
kaipo savo paties vaikus ir be
ju negalėjau rimti. Eik szen,
Teodora, tegul tave prispausiu
prifcszirdies! O tu, Otonai, ma
no brangus anūkai, eik szen,
tegul tavo patogu veideli pabueziuosiu.
Persitrauke tas pasislveikinirnas gana ilga valanda. Fo
tam suszuko pakalnes gyven
tojai:
— O Dieve, Tau acziu už
ta mylista, jog mes v ut g’u'czidi
buvome liudininkais taip pui
kaus suėjimo.
Tame tarpe saule savo gro
žybe iszkele augsztai, apszviezdama visus kalnus ir pa
kalnes. Susėdo visi ant vejos,
potam Beatusas parode peczieti, kaipo ženklą savo gimimo,
kuri prie saves nesziojo. Hen
rikas, Teodora ir Otonas da
karta turėjo senukui apie viska papasakot. Kada pasakoji
mas pasibaigė, tare Rože: Asz
labai džiaugiuosi, jog ponia
tada isz lauku parsivedžiau
namon. Dabar už tai datyriau
neiszpasakytos linksmybes.
— Rožuka turi teisybe, at
siliepe Leitandas. Juk geri
darbai atnesza puiku vaisiu.
Kad jaunais grafas, Otonas,
nebutu tam palfelevlngam pa
dėjęs, kada girioje rado, butu
savo tėvo neradęs.
— Atsiminkite tai, per
trauke Gertruda, atsiminkite
ta, vaikeliai, kad visi taip elgtumetes, kaip tas jaunas gra
fas elgėsi, o tada palaiminimas
Vieszpaties Dievo teks jums.
— Pulkinle ant keliu, tarė
Reatusas, ir duokime Dievui
garbe! Visuose musu atsitiki
muose matome Dievo valia.
Norint mes rugojame ant savo
suspaudimu, vienok Dievas
viską permaino, per ka iszpažinstam Jo esybe ant savės.
Tada visi suszuko: Tegul
bus Dievui garbe ant amžių!
Apie treczia diena prasze
dievobaimingo Beatuso jo su
nns Henrikas, idant tas keliau
tu su juo drauge. Bet illgai
nenorejo, ant to tikti; atsake
jis:
—- Kam asz turiu apleisti
ta vieta? Jau esmi senas; turiu

aszf uonias-deszimtis metu, ne
ilgai czia gy vėsiu, mielai noriu
czia ant maldų perbūti.
Vienok ant visu praszymiu
pristojo. Klausas turėjo pri
žadėt, jog kas nedelia viena
karta, atkeliavęs in koplyczia.,
uižskambis ant poteriu.
Dienoje kada ketino Beatu,
sas keliaut, visi pakalnes gyventojoai susirinko. Otonas vi(sus apdovanojo, nes apseziai
pinigu apturėjo nuo Cieso
riaus. Kožnam priteko. Dau
giausiai, bet priteko Leitandui, Gertrūdai, Rožei ir Klau
sui. Vienok tuo nesidžiaugė*
Nes gailavo tėvo BeatuSo ir
geros ponios. O kada Beatusas
atsisveikino su visais, buvo
verksmas neiszpasakytas. Sto
vėjo tarpe ju, velke kaipo ma
žas kūdikis. Vieni bueziavo
rankas, kiti jo rubus. Moteres
ir mergos apstojo Teodora ir
velyjo laimingos keliones. La
biausiai verkė Gertrūda su Ro
že. Ak! Tare Gertruda, ban
giausia ponia, asz jus, kaip ro
dos daugiaus nematysiu savo*
gyvenime!
— BUS DAUGIAU —
‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko
Dievo Motinos Garbei,
per paczta 15 Cts.
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ŽiniosVietines
- — Oras daug atvėso.

-— Seredoj pripuola Szv.
Bernardo, o Tautine Szvente:
Neringa. Ir ta diena:
Amerikos valdžios gzĮąbas.pasįunczįa Yugoslayijai par.eika-''
lavima pasiaiszkinti iųsusitaikinti už apszaudinima dvieju
Amerikos neapšzarvuofu, pre
kybiniu eroplanu. Amerikos
valdžia perspėjo Jugoslavijos
valdžia kad ji pareikalaus at
silyginimo'ir kita syki nedo
vanos; 1948 m., septyniolika
Amerikos kareiviu lakunu žu
vo kai ju kariszkas ero'planas
B-29 nukrito ir sudužo netoli
nuo Rapids City, So. Dakota.
— Apie 5,000 žmonių daly
vavo 38-tos Lietuviu "Diena;
Petnyiczioj, Rugpiuczio, 15-ta
diena, Lakewood parke. Pro
gramas prasidėjo 2-tra valan
da popietu. Inžymus kalbėto
jai pasakė kalbas: Pennsylvanijos valstijos Gubernatorius
.John S. Fine, turėjo kalba apie
Lietuva; Pralotas Jonas Bal
konas isz Maslpeth, N. Y., taip
gi operos soliste, panele Zuza
na Griszka, isz Hartford,
Conn., sudainavo keletą dainų
Angliszkai ir Lietuviszkai.
Programos vedėjas buvo Ad
vokatas Jonas 'Rugienius isz
Minersville. Party invyko 4
valanda, o szokiai devinta va
landa vakare. Sziais metais
Lietuviu Dienos pelnas skirs
tomas in tris dalis: Seselėms
Kązimierietenis, S e se 1 e m s
Pranciszkietems ir Seselėms’ Nukryžiuotojo Jėzaus.
•
—- .Ketverge pripuola Szv.
• Joanos; o Tautine Šzvėntė: Sunigala. Taipgi ta diena: 1939
metuose Vokiecziu-Sovietu de-Szimtles metu sutartis del neužšipuolimo pasiraszyta; 1940
m,, Leonas Trockis, szeszios
deszimts vieno meto ainžiaits
rėvoliucijonierius
pasimirė
Meksikoje. Jis buvo mirtinai
sužeistas politikieriaus Frank
Jackson; 1943 m., Rusija pa
skiria Andrei Gromyko, kaipo
savo Ambasadorių Amerikai,
in vieta Litvinovo, kuris taip
dingo kaip kad ji žeme butu
prarijus. Litvinovas 'buvo la
bai draugingas ir stengiesi užmegsti draugingus santykius
ir ryszius su Amerikiecziais.
Kartais ateina gandai kad jis
dar gyvuoja Rusijoje, bet jau
kaip paprastas mužikas, o ne
ponas! Kiti gandai sako kad
jis jau seniai žuvęs.
— Ateinanti menesi Pottsvilles Sudas turės užtektinai
darbo nes keletą szinitu byliu
turės atlikti.

— Petnyczioj pripuola Nekalcz. Marijos Szirdis, o Tau
tine Szvente: Karijotas. Ir ta
diena: 1236 metuose, Rimgau
das pergalėjo Vokieczius ties
Karinu.

į L. TRASKAUSKAS:
i lietuvTszkas ;
*
GRAB ORIUS , į
* Laidoja Kunus Numirėliu, j
j Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu j
* Vestuvių Ir Kitokiams J
$
;;
Reikalams
::
*

** 533 WEST CENTRE STREET *»
*
*
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4
!

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

Philadelphia, Pa. — Nedelioj, Rugpiuczio, August 31 d.,
p. Mikelaiczio gražiame sodne
invyks Szv. Andriejaus para
pijos szaunus iszvažiavimas,
piknikas, , pasilinksminimas
jauniems ii- seniems. Bus invairiu užkandžiu ir 1.1. Szokiams gros smagi orkiestra.
Visas pikniko pelnas skiria
mas apdegusios bažnyczios. pa
taisymui. Torlel maloniai kviecziame parapijieczius ir apy
linkes Lietuvius senus ir jau
nus atvykti in szi (lideli Szv.
Andriejaus parapijos pikniką.
Nuvažiavimas in pikniką yra
visiem gerai žinomas: gatvekariu Nr. 66 iki City Line, o
ten rasit belaukianti autobusą
nuvež in paskirta vįeta. Arba
geriau važiuokime dideliais
busais kurie pikniko dienoje
važiuos nuo’ bažnyczios ir nuo
koplyczios 1-ma valanda po
pietu. Autobusu 'bilietus būti
nai insigykite iszanksto Szv.
Andriejaus parapijos kleboni
joje arba pas pikniko komisi
jos narius. Keliones bilietas iu
pikniką ir atgal $1.09. Taigi,
važiuojam visi! Kvieczia ir
laukia daug svecziu.

— Szv. Andriejaus parapi
jos klebonas ir pikniko Komi
sija.

MAHANOY CITY, PA.

BOMBNESZIS NU FRANCO DERINASI
KRITO ANT SALOS MADRID, ISPANIJA. —

Eina Gandai Kad Jie Apsives

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ispanijos valdžia atidėjo savo
TOKYO, JAPONIJA. —'
patvirtinimą ar priėmimo
Laivyno sargybinis bombne- Amerikos pasiulinimo insteig- (
szis nukrito ant Shikoku Sa ti musu Lakunu Sztabo vietas,
los ir visi deszimts jurininku aerodromus Ispanijoje del ap
lakunu žuvo.
saugos visai Europai.
;
Laivyno Sztabas pranesza
Ispanijos Diktatorius Fran
kad Lakunu sztabo eroplanas
užtiko ta sudužusi bombneszi cisco Franco pareikalavo kad
apie trys mylios nuo Nagaha- Amerikos valdžia pirmiau jo
ma miesto ant Shikoku Salos. krasitui duotu szimta milijonu
doleriu paszelpos, negu jis su
Kitas eroplanas buvo patiks nors derybas užvesti apie
siunstas in ta sala, paimti tu
pavelinima Amerikai instėigti į
jurininku lavonu ir parveszti
savo lakunu sztabo aerodro-i
in Lakunu sztabo vieta.
mus jo kraszte.
Žuvusuju vardai nebus pa
i
Amerikos valdžios atstovai
skelbti kol j u giminėms ne
bus duota žinoti apie ta nelai tiktai nusispjovė ir pasakė i
tam Diktatorių, Francisco
me.
Francui kad jie ant nieko panaszaus niekados nesutiks.

SZKOTIJA PAGA
MINO IR ISZLEIDO VENGRAI PABĖGO
NEMAŽA SZNAPSO
Isz Anapus Geležines
LONDON, ANGLIJA. —
Sienos
Szkotijos valdžia pranesza,
\

kad per pastaruosius metus,
jos bravorai buvo pagaminę,
iszvire ir iszleide apie 5,699,680 goreziu gero “Scotch”
sznapso. Beveik visas buvo
iszsiustas in užsieni, ir dau
giausia to “Scotch” sznapso
buvo pasiunsta in Amerika,
nes Amerikiecziai daugiau ne
gu kurie kiti ant szio svieto
žmones geria ir iszgeria to
brangaus “Scotch” sznapso1,

— Philadelphijos Trans
portation Kompanijos darbi
ninku straikos atidėtos. Bet
CIO Unijos virszininkas John
F, O ’Donnell sako kad darbi
ninkai duoda proga kompani
jai pasimislinti ir susitaikinti
Winston Churchillis, Angli
ant iszlygiu, o jeigu net, tai vi jos Premieras kelis sykius, bebaikaudamas padare pastaba
si darbininkai straikos.
kad Amerikiecziai daugiausia
— Apie 2,000 darbininku
pinigu iszleidžia ant to
isz B. F- Goodrich Rubber Co., “Scotch” sznapso, už kuri ji
fabriku‘isz Oaks if Montgome daugiau moka ant stiklelio n
ry pavietu straikuoja, kurie gu jis kasztuoja Anglijoje ar
reikalauja daugiau mokesties. Szkotijoje už stikleli. Jis sake,
Unijos ir kompanijos atstovai kad Amerikiecziai moka sep
dabar tyrinėja straiko.
tynis ar asztuonis dolerius už
buteliuką, kuris tikrumoje
San Francisco, Calif. — Ma kasztuoja mažiau kaip asztubdame Chiang Kai-shek atskri nios deszimts centu (80p) tame
do isz Hawaii Salos, ir gydysis kraszte kuriame jis yra paga
in Franklin ligonbuteje, del minamas.
odos liga.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ris buvo Finlandijos policijantu suaresztuotas kai jis ant
ulyczios susipesze su savo va
dais, kurie norėjo ji panevalia
gražinti in Rumunija. Kai policijantai peržiurėjo jo pasz-

Ezita porele yra beveik
visur matoma dienomis ir
vakarais. Ir Hollywood gan
dai jau dabar tikrai tikina
kad jie du apsives. Czia
loszike Ginger Rogers links
mai juokiasi kai ji su savo

draugu James Kimberly
linksminasi Riverview Par
ke, Chicagoje. Jos draugas
Kimberly yra milijonierius
popieros fabriko paveldėto
jas. ? .
■/., .
m □ tn

Pasveikinimas

Szitas eroplanas jo kraszto
žmonėms kasztuos daugiau
kaip visa milijoną doleriu.
Jis pirmiau norėjo nusipirk
ti Amerikos buvusio Preziden
to eroplana užvardinta “The
Sacred Cow” — “Szventa
Karve.” Bet kai Amerikos val
džia jam ta eroplana nesutiko
parduoti, jis ant to kerszto da
vė insakyma, kad jam Ameri
kos fabrikai pagamintu dides
ni, geresni, puosznesni ir bran
gesni eroplana.

Kai Karalių dienos suskai
Ant Honolulu Salos, Pa tytos ir kai ju sostai dreba ir
nele Hawaii del 1952 metu, svynioja, keli tokie hagoti
Beverly Rivera, labai gra kvailiai dar vis straksi.
žiai ir skaiscziai pasveikina
Vienas laikrasztininkas už
ir pabucziuoja Amerikos la
kūną Pulkininką David C. klausė vieno Lenko kaip daly
Shilling, Trisdeszimts pir kai dabar stovi Lenkijoje. Tas
mos lakunu kompanijos ko- Lenkas jam trumpai atsake:
mandoriu. Jis ežia su savp “Kuo geriausiai: Mes Sovie
vyrais atskrido be jokio su tams duodame savo angis ir
stojimo staeziai isz Califor- jie patys pasiima musu mais
tą.”
nijos.

Marshall M. Flanary, y .iszGreenfield už sumuszima savo
žmonos. Marshall Flanary bu
vo pasmerktas gauti - deszimts
diržu per nuoga nugara už tai
kad jis buvo savo žmona su-'
musges. ' ’ ■_
'
Jis taipgi, po to nuplakimo
buvo nuteistas ant sseszitKmenesiu in pataisų namu.
Jo žmona buvo teisėjui Wil
bur F. Sheffield niisiskundžius
kad jos vyras ja ir jųdviejų'
du vaikucziu tankiai sumuszdavo ir stramužindavo
Dabar, nuplaktas, nuteistas
ir in pataisų namus pasodintas
žmogelis gales gerai apsimislinti ir gal pasitaisyti, gerai
žinodamas kad jis nėra nei
vieszpats nei ponas nei bosas
savo namuose.

VIENAS SKAITO,...

prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras
laikrasztis pranesza žmogui
kas sziandien ant svieto atsi
portus ir vizas, jie jam pavėli gryszt in savo tėvynė!
tinka. Mokina žmones kaip gy
•/
no pasilikti Finlandijoje ne
vent ir ko turi saugotis, žodžiu,
paisant ka tie sportininku va
Skaitykit “Saule” lavina žmogaus protą visame.
dai reikalavo.
Sziandien, laike visokiu švie
Jis dabar kreipiasi in Ame- j
timu
sumiszimu ir kariu, kada
rikos Ambasada tenai ir pra- i — -Nekuriems laikas užsi
szo kad Amerika ji priimtu, i mokėti už laikraszti ‘‘Šaule,” žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus
nes jis vereziau mirt, negu; nes bu’s sulaikyta.
geriausiu prietelium. Negana
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku,- ženklyvu ypatų/ miestų, naujo iszradimo ginklu ir laivu .ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats
savo akimis negalėjo matyt. .
. Tokiu laikraszcziu yra
7Saule,” kuri nesigaili kaszto
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms
nelaimėms ir atsitikimais.
Žmogus skaitantis, žines, mato
savo akimi kas dedasi ant viso
svieto.

your invitations and
announcements must
be flawlessly
correct!

Ponas Juozas Kripas,
Isz Garden City, Mich.,
Raszo:

KARALISZKAS

Shenandoah, Pa. — Petny
czioj, priėmė Pinna Szventa PAREIKALAVIMAS
Komunija, 15 vaikai ir mer
SAUDI, ARABIJA. — Sau
gaites, Szvento Jurgio bažnydi
Arabijos Karalius Ibn
czioje, laike Szv. Misziu 7:30
Saud, yra karaliszkai pareika
valanda ryte.
lavęs kad jam butu isz .Ame
rikos pristatytas puosznus,
Tautiszkas
brangus ir karaliszkas eropla
nas.

DESZIMTS DIRŽIU

Fonas Juozazs Kripas, isz
Garden City, Mich., raszo:
Gerbiama Redakcija: — Prisiuneziu tamistoms užmokesti
už laikraszti “Saulė” kuria
myliu labai skaityti, nes ji
man priduoda daug smagumo
ir džiaugsmo. Su gerais yelinimais visiems.

Let us show you the
oteer Q0M„g cJ^ine
created by Czvegencj;!

"DIP-LESS”
Naturally, they're important to you! That’s why we want you

WRITING SETS

to see these invitations for'yourself. And please don't let that
costly look mislead you ... the magic is in the making of these
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a
very special process! Feel thė creamy quality of the papers!
Check the perfect form of these invitations with people who
really know! Come in! We will be happy
to show you the "Flower Wedding Line.
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