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Verbų Nedele
Kristaus Garbes Diena

D C. —
NEVZ YORK, N. Y.
Buvu
PAVALAU V II? ^cw ^ork valstijos Demokra- sio Prezidento Trumano duktė BRANTFORD, ONTARIO.
I A V žldAA I J L tai Kongre< monai sako kad So.
— Feptynios deszmts dvieju
Margarita, isztekes už laikraszmetu amžiaus Frederick Dean,
vietai ir Komunistiszki krasztininko Clifton Daniel, Jr., Ba
NORTH WALES, PA. —
tri dabar siuncz a Egipto landžio (Apri ) dvideszimts kuris pasimirė in Brantford
srrsztui kariszku ginklu kurie pirma diena, mažoje ir kuklio miestą, buvo visiems žinomas Du broliai ugniagesiai buvo
PHILADELPHIA. PA. - verti apie du szimtu penkios je Lažnyczioje in Independence ka/po ubagas, kuris, rodos nei prszaukti in pagelba gesinti
ga’sra North Wales mokykloskatiko nebeturejo.
Žiema atsisveikino visu savo desz mts milijonu doleriu.
Missouri. Szitaip p^ti MargariKai jis pasimirė buvo daži- je> £uvo tame gaisre. Jiedu užArabai jau ir taip isz
smarkumu, su nepaprastu szal’ta pranesze laikrasztininkams.
Ju vardai;
cziu, sniego pūgomis ir ledais. Kernu aistis sku krasztu yra ga Ji sako kad po szliubo nebus nota kad jis buvo vertas din- duso nuo durnu,
Sniego pūgos užkirto kelius ve ginklu vž tarp septynios de- jokio taip didelio szumo, nes giau kaip penkios deszimts trisdeszimts keturiu metu amPolicija žiaus John Hoffman ir trisdeir vieszkelius, nutraukė elek sz mts ir sz mto milijono dole tik keletą szeimynos artimu tukstaneziu doleriu,
dabar stengiasi sužinoti ar jis szimts vieno meto amžiaus Hotros ir'telefono dratus, suvėli riu.
draugu yra užkviesta in veseiturėjo kokiu giminiu, kurie da ra.ee Hoffman. Jiedu buvo nuSritie New York valstijos le.
no traukinius ir autobusius.
veszti in North Penn ligonine,
bar ta jo turteli paveldėtų.
Mokyklos neatsidare, sztorai Kongresmonai jra parasze
gyste taip tas verbas laikyti.
Kristaus garbingas inženTai baisiai didelis ir sveikas
in
Lansdale,
kur
daktarai
sten

užsidarė ir mažai kas in darbus
Amer.kos Sekreto- ■ skirtumas tarp szitu vestuvių
Tos verbos mums turi pri
gimas in Jeruzalės miestą
giesi juos atgaivinti, bet nepariu,
John
Foster
Dades,
reikaminti vien tik Kristaus gar
yra paskutinis žingsnis in Jo
liOZi V j U •
ir tu tarp losz.kes Grace Kelly
siseke.
Beveik visoje Pennsylvanikad musu va džia Izbes diena, kada visi ji vieszai
i Kanczia ir mirti.
~a' ir Karalaiczio Rainier TreczioGaisras
toje
mokykloje
pra

jos valstijoje per pustreczios rae^° va
aa pavėlinta cz^aJo in Monte Carlo.
pripažino, pranaczu, moky
Visi krikszczionys, per
sidėjo ar bent buvo užtiktas
dienos snigo be jokios paliovos. ^sz musu pirktis kariszkus
Verbų Nedele eina in bažny toju, ir Dovydo sunumi. Tos
In szitas antrąsias vestuves
apie
puse
po
penkių,
po
pietų.
NICOSIA,
GRAIKIJA.
—
Valstijos policijantai visus Seklus, ir kad paskui batu su- yra kviecziami visi garsiausi ir
czia ir parsinesza kelias ver verbos teipgi turėtu KrikszVietiniai
ugniagesiai
pasiszauperspejo niekur be svarbaus daryta sutartis tarp ta krasztu, bagocziausi žmones, kaip in ko Keli vyrai inejo in bažnyczia
czioniui priminti kaip grei
bos szakelęs, del prisiminimo
ke
in
talka
kelias
kitas
ugnia

Nedėlios ryta, kur buvo susi
reikalo automobiliais nevažiuo- ka<Į rubežiai Lutu nustatyti ir ki turga ar kokia paroda.
tai jos gali persimainyti ir
tcs iszkilmingos procesijos,
gesiu
kompanijas,
bet
visi
jie
ti. O jeigu jau tikrai kam kur tikrinti.
gėdos nendre, kaip tos gar
kai Kristus jojo in JeruzoliJau keli garsus loszikai, mu rinkę daug žmonių ant Misziu,
reikia, važiuoti tai kad visi ant
IziaeLo virszininkai sako zikantai, or'kiestru dirigentai ir užeje ant vargonų, nuszove nebegalejo tos mokyklos nuo nia.
bingos Osanos gali taip grei
savo automobiliaus ratu užsi- kad Ambasadorius Abba Eban atsisakė tokios garbes ir davė keturios deszimts penki u metu gaisro iszgelbeti, ir kai jie ta
tai persimainyti in szuki
Musu žmones kartais tas
gaisra
galutinai
suvaldė,
mo

amžiaus
derides
Maoli,
kuri
dėtu lenciūgus.
!datar dengsis intikinti Ameri- žinoti kad kiti reikalai jiems
“Nukryžiuok Ji!”
paszventintas verbas laiko
kyklos
tik
sienos
beliko.
j Kai kuriose vietose sniego kos Sekretorių, kad butu musu ______________
Verba Nedehoje Kristus
kaip kc sius burtus, kiszdami
svarbesni ir kad jie tose ves- jie pavadino savo kraszto iszLeroy
Kinsey,
tos
mokyklos
daviku.
pūgos buvo keliu pėdu gilumo, krasztui in sveikata jeigu jis tuvese nedalyvaus.
visiems parodo kaip nepajas už paveikslu ar zerkolu,
darbininkas,
džianatorius
už

Bet eroplanai nebuvo sustab- Pavėlintu Žydams isz muou
Graikai dabar kelia buntus.
stevi ir netikra yra žmonių
kad perkūnas netrenktu in
Anglijos Karaliene panasziai
tiko
ta gaisra ir paszauke ug
pirktis
szeszios
deszimts
ketu

priesz
Anglijos
Valdžia
už
tai
llJ
dihti, nes szimtai troku sniegą
atsisakė dalyvauti.
meile ir garbe.
niagesius.
Ugniagesiai spėja j u namus. Tai tik monai ir
ris
milijonus
doleriu
vertes
kakad
Anglijos
valdžia
iszvijo,
r
“
per diena ir nakti štame nuo
Trumano duktė galėtu visus
kad gaisras prasidėjo nuo elek- prietarai ir beveik szventvariszku
ginklu.
Jis
su
savo
praisztreme
j
u
Arkivyskupą
Ma; (Tasa Ant 4 Puslapio)
ponus, valdininkus Vaszingtotai taip greitai
i szy n u kreipsis in musu Sekre- ne pasikviesti, jos tėvas galėtu ūarios, kuriam anot Anglu la- ^ros ^iatu ’r
market” sztcra. Vienas žmo jie yra verti savo vietos ir savo
biau rūpėjo politika negu ti- xisa ta mokykla užsidegė,
visus Demokratu partijos tū
gus per langa mate kai jis ta algos.
New York valstijos Kongres- zus užsikviesti, televizijos lo- kejimas.
sztora apvogė ir jis greitai pa Jeigu žmogus prasikalto per
------ monai sako kad jie norėtu su szikai, loszikes skaitosi artymi
Per tuos sukilimus keli Ang
szauke poliejantus. Penki po nai, tai del kokios priežasties ji
John Margaritos draugairdrau^r lijos karininkai ir policijantai
licijos automobiliai greitai pri tik dabar yra aresztuojama?
; Foster Dulles pasiszneketi, paBet Margarita su savo jauni buvo nužudinti.
buvo ir policijantai isz visu pu- Jeigu tas žmogus yra sziandien
Anglijos Armija yra iszleiKAUKAUNA, WIS. — Asz- ' sitarti, kai tik jis parvažiuos in kiu nenori jokio szumo, jokios
siu apsupo ta vagi.
’ kaltas, už prasižengimą anais
Vaszingtona.
dus
perspejima
kad
jos
karei

tuoniolka metu mergaites su
didžiūnu parodos. Ir už tai mes
Matydamas kad jis jokiu bu- metais tai per visus tuos metus
!
Arabai,
isz
savo
puses
dabar
viai visiems keleriopai atkerkaliotas lavonas buvo surastas (
juos sveikiname!
du nepaspruks, nepabėgs nuo tie policijantai ir teisėjai yra
| siunczia savo atstovus in Vasz'ns, jeigu patys Graikai neKANSAS CITY. — J e well
susiedo skiepe.
tu policijantu, Jewell Wilbert kalti, už tai kad jie ji metai at
iszduos tuos sukilėlius, kurie Willert McClelland, trisdeHigh School mokine Theresa | szi ngtona. Jie stengiasi paroMcClelland paleido viena kul gal nebuvo suaresztave.
nužudė tuos Anglijos kariniu- szimts dvieju metu amžiaus
Van Der Horst buvo dingusi dinti kaip Žydai su savo pro
ka sau in kakta ir žuvo ant vie Czia yra tikri ir gy vi szposai
paganda szmeižia juos ir sten
kus ir policijantus.
| vagis buvo apvogęs “Superisz savo namu tris dienas.
ir tik durnius nesuprastu kas
tos.
giasi Amerikieczius priesz
Outagamie Apygardos advo
czia darosi. Nuo miesto mayoArabus sukurstinti. Arabai saRIVERHEAD,
L.
I.
N.
Y.
—
katas, Fred Froehlich sako kad
ro, per valdžios District attor
'ko kad cz:a Tautu Sanjunga Ugniagesiai greitai pribuvo
septyniolikos metu amžiaus
ney ii’ visus policijantus, nie
neturi jokios intakos ar jiegos kai jie buvo paszaukti užgesin
mokinys, Michael McCormick
kas kitas czia nekaltas kaip tik
ir negali nieko padaryti.
ti
gaisra
ant
Austin
Warner
prisipažino kad jis ta mokine
politikieriai, kurie savo malofanuos.
Bet
visi
jie
tik
stovėjo,
užmusze, kai ji jam buvo pa
poi^ijamai kurie
žiurėjo
ir
žiopsojo,
ir
nei
ranį
sakius kad ji neszczia. Jis sako
tu policijantu pasiklausė.
kos
nepakele
kai
to
farmerio
'
kad ji reikalavo kad jis su ja
triobos sudege.
tuojaus apsiženytu, o jiegu jis
Ugniagesiu trokai negalėjo !
NEW YORK, N. Y. —
nesutiks, tai ji grasino jo tė
privažiuoti
prie
tos
fanuos
per
New York ir Philadelphijos
vams pasakyti kad jis kaltas
sniego
pūgas,
ir
už
tai
ugniaį
miestuose tukstaneziai žmonių
kad ji dabar neszczia.
gcsiai, nors pribuvo, bet nega-i
dabar yra patraukti in teismą
Įėjo
to
gaisro
užgesinti.
WASHINGTON, D. C. —
užsimokėti už automobiliu pra-:
Farmerys,
ūkininkas
Austin,
sikaltimus, kad draiver’ai per
Valdžia pranese kad Sovietu
i
, . ..
Warner
sako
kad
septyni
t
ūks;
greitai važiavo ar kad jie savo
Rusija užmokėjo mums $724,DARMSTADT, VOK.
tancziai
buszeliu
bulviu
sude-j
autcmobilius buvo pastate in Karl Friedrich Noell, buvęs
947 už musu Laivyno “Nep
ge
ir
iszkados
buvo
padarytai
uždraustas vietas.
Naciu Armijos Kap'tonas butūne” eroplana, kuri Rusijos
ant
daugiau
kaip
trisdeszimts
|
lakūnai buvo nuszove virsz
1 Mes tiems pol’cijantams ir vo nuteistas ant trijų metu in
tukstancziu
doleriu.
Bering juru ana meta, Birželio
diems teisėjams nei vieno gero kaJej ma už tai kad jis per kamenesi.
įžzdž'o neturime. Jeigu d^bar ra iszžude tarp - szeszios deTai puse tiek kiek tas ero| jie patraukia in teismą kokius szimts ir pusantro szimto Žydu
ASHVILLE, N. C. — Ketu! prasikaltėlius po metu ar dau- kurie buvo intarti kaipo Se
rios deszimts devynių metu planas buvo mums kasztaves.
Spaudos sztabo virszininkas
giau, tai iszkyla klausimas vietu pageibininkai.
amžiaus Cliff Greene, kuris
. Kur tie policijantai ir tie tei-; Vokiecziu teismas nuteisė ji
buvo nuo kopecziu nupuolęs, Vaszingtone, Karininkas Lin PARYŽIUS, PRANCŪZIJA ■
sėjai buvo per visus tuos me- a nt trijų metu in kalėjimą ir jo
buvo Veteranu ligoninėje, be coln White sako, kad tai pir — Paryžiaus policijantai daU
iSarženta Emil Zlmber ant
Philadelphijos, Pa., žmo I buvo uždaryti Farmeria. |tus?
szmdnes per tūkstanti keturis mas sykis nuo Antro Pasauli bar baisiai pyksta ir visi jiesz-;
metu.
szimtus devynios deszimts die nio Karo, kad Sovietai prisipa- ko to drąsuolio vagies, kuris i nes sako, kad in penkiolika ; negalėjo nei kojos iszkiszti j Jeigu tik dabar, po dvieju ; dvieju
. .
.
.
.
.
žinsta kad jie kurio kito krasz iszdryso pasivogti policijos metu jie nieko panaszaus ne i isz savo namu.
metu kuris prasikaltėlis yra i Cz a tai tikrai jau prastos
nu.
to eroplana buvo nuszove ir automobiliu, kuris stovėjo prie1 buvo mate kad tokui trumpu
Valdžia stengiasi pamai- i patrauktas in teismą už neužsi- į brikos. Jie yra kalti už tas
Per ta laika daktarai ji mai
paskui sutiktu užsimokėti.
pat policijos ofisu ir kalėjimo. laiku tiek daug prisnigtu. Ir i tinti lauko žvėris ir pauksz- j mc.kejima savo baudos, tai kur j skerdynes ar nekalti. Jeigu jie
tino per paipa, indeta in jo pil
Policijantas sako kad jis bu tik keliomis dienomis priesz I tis, nes jiems maisto pritru- ! tie policijantai, tie teisėjai bu- yra nekalti tai jie turėtu būti
vą.
: ko, kai sniegas užklojo ne tik j vo per visus metus?
paleisti. O jeigu jie tikrai kal
vo prie Cherche-Midi kalėjimo j pirma pavasario diena.
Jis kartais atsimerkdavo
Czia kaip ant delno aiszku. ti už tokias skerdynes, tai jie
Pennsylvania, Connecticut j kelius ir vieszkeli’us, bet ir
kur jis užtruko apie tris valan
akis, bet daktarai sake kad jis
das. Kai jis iszejo isz to kalėji New York, New Jersey ir i visus laukus miszkus ir gi- Rinkimai artėja ir visi politi- verti mirties bausmes, Kam
nieko neinate ir nebežinojo kas
kiietiai nori priparodinti kad ežia tie szposai su trijų metu
mo jis jau neberado savo au- Massachusetts valstijose mo i rias.
apie ji darėsi.
jie savo pareigas eina ir kad kalėjimo?
kyklos, sztorai ir fabrikai
tomobiliaus.
Jis per kara buvo Marinas.

Padėjo Gesinti Gaisra
Mokykloje

Sniegas, Pūgos, Szaltis

NUZULINTAS
BAŽNYCZIOJE

DINGUSI MERGAITE

VAGIS NUSISZOVE

Surasta Nužudinta

Buvo Policijantu
Apsuptas

UGNIAGESIAI,
BEJIEGIAI

Daug Automobiliu

POLICIJANTAI
ATBUDO

Teisėjai Isz Saldaus ;nes dalino ir
Miego Atbudo į
'BUVĘS NACIS GAVO
3 METUS IN ■'
KALĖJIMĄ '
Iszžude 60 Žydu

RUSIJA UŽSIMOKĖJO

§724,947 Už Nuszauta
Eroplana

SUŽEISTAS
PASIMIRĖ

Buvo Be Sąmones
1,490 Dienu

PAVOGĖ POLICIJOS|
i AUTOMOBILIU !

SKAITYKIT
“SAULE”
PLATINKI!!

Bet Nevažiuoja
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MAHANOY CITY, PA.

Bostone, William L. Coilty
ir Ralph K. Stuart apskundė
New Haven geležinkelio kom
panija po penkis tukstanezius
doleriu. Jiedu sako kad jiedu
važiavo in arkliuku lenktynes
in, kai Narragansett Special
traukinys pasivėlino ir jiedu
nesuspėjo padėti savo pinigus
ant pirmu dvieju lenktynių,
per kuriais jiedu buvo pasek
Saule Publishing Co., J mingai iszsirinke ęrkliukus,
Mahanoy City, Pa., U.S.A. » kurie ta diena ir laimėjo tas
lenktynes.

nesubare, nenubaudžia, nors sergecziau.
igas kriminaliszkas apraszy
No.158—A p i e
Kapitonai
isz savo mitrumo kas kartas
Stormfield Danguje; Pabėgo
— Paraszyk, sako, kaip nas, 202 pus, 50c.
motinai pasigiria.
vaikus isz mažens reikia, gras
No.103—Vaidelota, apysaka le; Kasgi Isztyre; Prigauta?
Syki kartu su motina ėjo jie inėję laikyti, niekame neduoti isz pirmutines puses szimtme Vagis. 60 puslapiu, 20c.
in bažnyczia. Keliu užėjo dar valia insibrauti. Asz saviems zio iszimta isz Lietuviszki
No. 160—Apie Po Laikui-,
In Greensboro, North Caro
žą. Per tvora matyti agurkai, gatava buvau viską paszvensti, užlieku. Su paveikslais. 17i Per Neatsarguma in Balta
lina, Herman Lamm, pasmerk
morkos, grieszcziai.
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszkad tik nieko jiems netruktu, lideliu puslapiu, 35c.
tas ant penkiolikos metu iri ka
— Matusz sako Jonelis, pati kada keneziau, rankas lyg
No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
lėjimą už bankos apvogimą, pa
palūkėk ežia truputi musu, mes alkuniu, suaižindinau. Dabar-gi r alpinusi sekanti skaitymai Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
reikalavo naujo, teisimo, saky
iszsirove po morka ir agurka, prakeikiu ana meile, prakeikiu Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi
damas kad jis nėra pilno pro
sugryszime. Žiūrėk tik gerai, savo paikybe atiduoeziau, kad ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kuto.
kad kas nepamatytu!
tik senosios dienos sugryžtu, sulaikyt; Girtuoklis Jurgis. uus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
Ir priparodžius kad jis nėra
Ka beregi atsidūrė jie darže.. kad savo suims vėl kūdikiais Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne
pilno proto jis teisėjui nori
. Agotai lyg kad szirdi su iszvyscziau, Kiteip tada juos Kaganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
pasiaisžkinti kad kai jis. ta
spaudė. Bailiai žvalgos in vi auklineziau! Prie darbo spaus- ir visos bobos; Teipgi juokai,
No.166—Apie Sūnūs Mai
banka apvogė jis nesziojo savo tomobilius ir buvo tris sykius
sas puse ss, ar n ei szv y s kur cziau, neduoeziau tinginiauti rodos, trumpi pasakaitymai ii giaus ; Iszklausyta Malda
darbdavio kompanijos marsz- suareztuotas: “Matote,” ji sa
szeimininko, gatava ginti savo nuo ryto ligi vakąro! Menkiau t t., 52 puslapiu, 20c.
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
kinius, ant kuriu buvo' didėlė ke “mano sūnūs yra insimylesuims priesz ji lygiai, kaip ji siam sutvėrimui, s z u n i u i,
No.112—Trys apysakos apit
No.172—Apie Duktė Mariu;
mis raidėmis iszdrukota jo jes in jo metu mergaite, kuri
gynė juos priesz savo sanžine. ipaukszcziui, neduoeziau jokio pinigai galva-žudžiai; Ražan Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusią
nesutinka nieko bendro turėti
darbdavio fabriko vardas.
Pajuto, dabar daranti blogiau, pikto padaryti; ne teip kaip ežius iszgelbsti nuo smert; Szv piu, 20c.
su jokiu kavalierių, kuris netu
negu ana karta su obuoliais; 'būdavo, jie vaikus pravirkdins, Kristupą; Juokingi szposelei;
No.173—Apie Talmudo Pa
In Bedminster, New Jersey, ri automobiliaus. Už tai 'mano
nevien sunams leidžianti vogti, apdaužys, asz jiems nei puses Kaip traukt giliukingai Einiki
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Iszkai pieno trekai inklimpo in vaikas buvo priverstas tuos Norėjo Kad Žmones
.bet pati tampa ju padetoja. Vi žodžio nepasakau, 'bet dar juos ir kiti szposeliai, 20c.
davinėti Pinigus. 45 pus., 20o
sniego pūgas ir draiveriai ne automobilius pasivogti del
sa
diena
jutosi
nerami,
bet
ant
paglostau,
prie
saves
priglau

No.116
—
Istorija
ape
Siera
Butu Geresni
No.175—Kuczios Žemaites
galėjo pristatyti • pieno kūdi “deitu” su szita savo meilu
galo pasako: Dar vaikai; paau džiu svetimo virvagalio, me- ta. Puikus apraszymas. 119
že.
”
Ir
tai
tik
keturiolikos
me

kiams ir mažiems, tai Oliver
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
gę pasitaisys!
džio szmokdio neduoeziau pa puslapiu, 20c.
tu
amžiaus!
Kas
bus
kai
jis
už

Nuo tada,
darė Anglis; Kaimiecziu AimaFilley pasibadnojo arkli, nujo
kalba ! Neat- lytėti. Dirbti turėtu už save ir
Paika
tai
buvo
No.119
—
Keturios
istorijos,
Kada Kristus gyveno ant
navymai; Eiles; Kokis Budais
jo prie tu troku, pasiėmė kelis, augs?
mi/ie priežodžio: “kuo bacz- mane, o ne teip kaip pirma; kil apie Gražia Haremo Nevalnin
szio svieto,
Apgavikai Apgauna Žmonis;
tuzinus pieno bonku, ir raitas
ka
prismirs,
tuo
ir
dvoks.
”
davo,
asz
ariri,
akėju,
kuliu,
o
ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
In Taipei, Formosa, kai ke Ir mokino žmones meiles
ta pieną iszdalino visoms szeijie valkiojasi po kaimus ir Vaikucziu plepėjimas, 62 pus.,
Teip
ir
atsitiko.
Vaikai
nakti

artimo,
Paveikslai. 20c. ,
mynoms kuriose randasi ma- turios deszimts kareiviu susir
mis jau pradėjo svetinius dar miesteli, kita karta per diena 20c.
go,
Kiniecziu
Tautininku
armi

Už ta j i mokslą paaukavo
žucziu.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
žus ir sodnus lankyti. Žiema ir ju nemautu. O asz už tai juos
No.
120
—
Dvi
istorijos
apie
joje, armijos karininkas visu
savo gyvastį,
x
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
svetima
rusi
mėgdavoaplanky

bueziuoju,
meduoju,
ragaisziu
Valukas
isz
girios;
Ant
nemn
In Jersey1 City, penkios de- atsiprasze ir paaiszkino kad Kad tik padaryti žmones
ir pienu valgydenu. Ak! Turi tio. 58 pus., 20c.
ti. Ir teiep ženge tolyn.
szimst septynių metu amžiaus virėjas, per klaida, vietoj mil Gersenais ant szio svieto,
Kitokios Knygos
Laikas slinko, musu vaikai dabar jie duona su samanomis,
No.127—Trys istorijos apie
darbininkas, John Ruby, per tu buvo trucyzna. nuo bužiu pa- Bet Jo mokslai nuėjo
iszaugo in vyrus. Patys sau turi pagalvi kalėjimo urve! Duktė Pustyniu; Peleniute;
i
ant niek.
spiegą, viesulas ir pūgas nu- vartuojes.
szeimininkauja. Agota paseno Ak! Tu mano likime, likime! Du Brolius. 60 puslapiu, 20e
.. i
No.178—Tikrausias Kabalas*
puszkavo in savo dauba, ir te
Užauklejau
jumis
sau
ant
gai

ir
su
baime
žiuri
ant
savo
vai

In Miami, Florida, penkios
No.128—Dvi isztorijos: Vai arba atidengimas Paslapcziu
nai pasimirė nuo szirdies li
ku,
nesą
visoki
garsai
buvo
pa

lesio,
jums
ant
nelaimes!
Ge

deszimts penkių metu amžiaus
Hmieras; Bedali; 44 pus., 20 Ateites su pagelba Kazyrom
gos.
sklydo
po
žmones.
Vienas
sake,
idaus
bueziau
szviesos
neiszvyNoah Berris, trisdeszimta syki KUO BACZKA
No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
kad
jos
vaikai
apskusti
sudui
dus,
ne
kaip
jumis
prapulcziai
Anglorius isz Valencziojs, Ko " No.180—Kvitu Knygute
In Hodgenville, 'Kentucky, suaresztuotas už vagystes, bu
už iszkirtima svetimo miszko; pagimdžius! Naszlaicziai jus
žnas daigtas turi savo vieta: del Iszmokejimo Pinigu Liga
viena moteriszke prikėlė poli vo policijos virszininko už
kitas
skelbė,
buk
juos
pagavo
mano!
Ka
asz
paskutinojo
su

IR DVOKS
Ka pasakė katras pdeziuojas niams. 35c.
cijos virsziiiinka, antra valan klaustas kam jis dar vis vagibevagianezius
rugiu
pėdus
isz
do
dienoje
atsakysiu
visu
tei

Knygute
180U2—Kvitu
76 puslapiu. 25c.
da isz j-yto ir pareikalavo kad neja, kai jis tiek kartu buvp
lauko.
Senute
klausė
ir
savo
singiausiam.
Tiesadariui,
kada
No.129—Keturios istorijos Draugystėms, del Kasieriaus
jis suareszfuotu jos vyra, kuris sugautas? Jis pasiaiszkino:
ausims
negalėjo
intiketi.
jis
paklaus
:
Ka
padarei
su
vai

Ketvirtas Prisakymas Dievo nuo Sudėtu Pięigu ant Susirin
(Tasa nuo 3-czio puslapio)
buvo parėjės girtas. Jis. jai pa “Mat, darbas ne koks, bet man
—
Negali
būti!
Kalba
sau,
kais,
duotais
tau
už
aukleniv
'
Keliautojai in Szventa Žeme kimu. 25c.
sakė kad ji turi iszsiimti parau patinka tos valandos, nes asz
bereikalo
'žmones
.apkalba
jos
mui?
Vagimis
juis
užauklejau,
dilbų kada asz noriu ir boso ka nubausti, lai baudžia; nors
No.194—Trumpas
Katali
Beda; Tamsunus prigauna 5K
ta priesz savo vyra. Ji gavo vavaikuss Bet szirdis jaute kad galvažudžiais!
neturiu. ”
kiszkas Katekizmas, pagal iszsavo asztrumu įpriseitu aszaro- tai negera.
ranta ir treczia valanda vėl isz
Teip vaimaiiojo senute, o pusiapiu, 20c.
mis aplaistyti, lai bus asztri
No.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
miego prikėlė ta policijos vir
Nors ir norėjus butu dabar aszaros kaip žirnai, teip ir rie
In Victęria, British Colum priesz visokias latrystes. Ge
nekurias Naudingais Pade ji
szininka, reikalaudama.' kad jos
'Savo sunams ka pasakyiti, pa dėjo per rukszleta jos veidą. mokamas Žiedas, Drūta Alks
bia,
Norris
Harwood
buvo
su

mais. 35c.
riausios baisumes pasekmes: mokinti, jau buvo vėlu, isz- Szlnoste jas nuo darbo suskel- ni. 62 puslapiu, 20c.
vyras butu suaresztuotas. Poaresztuotas ir turėjo užsimokė esti, jei morfiną 'baudžiant szirNo.196—Stacijos arba Khj
Jicijos virszimnkas suaresztaNo.134—Dvi istorijos: Baisi
dejusiomis rankomis, bet ar jas
ti trisdeszimts penkis dolerius. dis isz skausmo įplyszta, nes juoktu ana; o kad norėjus butu
Kristuso
vo jos vyra ir patupdino ji in
nuszluostys ir apstabdys . iki Žudinsta, Urlika Razbaininka vari ja Viesz. Jezuso
sudrausti,
tai
gal
jie
hutu
priJis sako kad jis pasiėmė savo vaikas mato, kad motina bau
15c.
kalėjimą. Apie septinta valan
4-3 puslapiu, 20c.
grabo lentos ?
automobiliu ir iszvažiavo apie džia ne isz pylkczio, bet isz rei plieke ir isz namu iszvare.
da ta pati moteriszke vėl kla
No.197—Graudus Verksmą1
No.141—Apie Kalvi Paszku
Neduok, Dieve, jums mie
'Tokia, tai atpildą ji turi už
ketvirta valanda isz ryto, nes kalo.
bino in policijos virszininko
savo vaiku užauklenima. Ne- liausioms mano skaitytojai su ležinis Vyras, Smakas ir Niki orba Pasibudinimas prie Ap
visa nakti jis akiu nesudėjo,
Bet gryžtu prie savo pasako
duris, praszydama kad jis pa
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
tas. 61 puslapiu, 20c.
silaukti tokios likimo!
negalėjo užmigti. Bevažiuoda jimo.' Matome, kai]) Agota mo iszmokino vaiku lenkti moti
leistu jos vyra isz kalėjimo
Pakol dar laikas, 'pakol maži
No.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
mas jis užmigo ir in kita auto kino savo vaikus kenszauti ir na; nes pati visa savo gyveni
kad jis galėtu eiti in darba. Po
mą aplink juos szokinejo, iki jusu vaikeliai, daibuokities ju bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. Pa
mobiliu susimusze.
neapkesti žmonių. Dar to ma kol jos vaikai nepriprato prie aukleninie, nesiliauktis- tame- Kuzma Skripkorius LikosTur gal senoviszko būda, 15c.
licijos yirszininkas gerokai su
ža. Ilgainiu, per savo silpnybe, to patarnavimo ir nepradėjo daibe! Atminkite, kad vaikas,, tingu Ponu. 35c.
pykęs jai pasakė, “Asz misti
No.198—Gromata arba Mu
iszmokino ji vaikus ir vagys- manyti, kad jiems tas teisingai negalvijas, kuri gana ’ipaszert
nu kad ne tavo vyrui, bet tau
No. 142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
tse.
Netoli
nuo
Agoto-s
gyveno
reikia^ iszsipagirioti. Eik namo
priguli. Neiszmokino ju darbo; ir laukan iszvaryt. Vaika rei Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz groma
keletas
turtingesniuju
ūkinin

ir iszsihiiegokie. ’ ’
nes pati visada už juos dirbda kia auklenti Dievo baimėje,1 -lerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
ku.
Turėjo
jie
sodnus,
pilnus
’
• •......... .
tojaus Jeruzolima. 10c.
vo, ju visai prie darbo nespaus- kad isz jo galėtu iszeiti doras, iapiu, 20c.
Del
Ražancziaus
Draugijos
visokiu vaisingu medžiu. Vie dama. Todėl dirbu ir vargstu, rimtas, žimtas žmogus, tėvynei
Vienas sztorninkas in Mt.
No.200—Eustakijuszas. Is
No.144— Apie Ranka ApNariu,
ant
mažu
korteliu,
ku

na rudens diena atbėga Jonelis sakydavo, kad jus ilsetumetieš; naudingas. Tegu juaczia vai
Vernon, New York, paskelbė
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
rios
telpa
in
maldaknyges.
Vi

ir
Jurgelis
namo
uždusę,
links

kad jis už sanvaite ant savo
todėl anksti ryto keliuos, kad kas, kad kiekvienas blogas jo Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c
sas
setas
$1.00.
Prisiunskite
mi,
isz
keszeniu
matvti
gražus,
sztoro langu iszraszys visu
jus soeziai iszsimiegotumet. darbas nors menkiausis, nepa va Zokoninka Bernadina. 61
No.201—Istorija apie Amži
savo orderi ir viena doleri ant raudoni obuoliai.
vardus, kurie nėra užsimokėjo
siliks
nenubaustas.
/
'
na Žydą. Jo kelione po svietą
SzimJeriopai ant senatvės man
puslapiu, 20c.
adreso: Saule Publishing Co.,
— Isz kur tie obuoliai? už tuos vargus atpiklysite: at
savo Ibilas. Ant rytojaus visi
Melskite Dieva, kad jums Ji
ir liudymas apie Jezu Kristų.
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
No.145—A p i e Velniszkas
Klause mot ina.
pilnai užsimokėjo.
sai padėtu sunkiame ir atsaky
Pukius apraszymas. 20c.
silsėsiu 'bent tada pas jumis.
Malūnas
Kaip
Studentas
Lo

"
•■
1
— 'Nukrito ant kelio isz
Ak! Silsis ji dabar, vargsze! mą nesziancziame darbe, vaiku
No.202—Novena, Stebuklin
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
In Ludlow, Kentucky Antho
Linges sodno. Pasiėmėm ir nu Kaip isz vakaro atsiklaupęs dorame aukleninie!
go Medaliko Dievo Motinoi
buklinga Puodą, Dainele. 47
ny Fades greitai pasuko savo
bėgom; kad senis butu pama priesz kryžių, teip lyg auszrai
Garbei. 15c.
puslapiu, 15c.
Mes mėgstame teisingysta ii tęs, paragavę butuunem lazdos,
automobiliu nuo vieszkelio kad
iszklupo, gausias aszaras lieda
No.203—Knygute, Tretinin
No.146—Apie Auka Nihilis
jis nesusimusztu su kitu auto geidžiame, kad ir visi teisin apsakinėjo jie motinai, o obuo ma. Meldžiasi, Dievoipai, jieszkių Seraphiszkas Officium. 15c
tu, Stebuklas Kuczios Nakti.
mobiliu. Tas kitas automobi gyste. laikytųsi. Todėl, tankiai liai teip ir neszkaju dantyse.
ko sunams pagelbos, nesą ant
62 puslapiu, 20c.
lius pravaižaivo pro ji ir davė primename, idant kožnas skai — Pirma karta mums isz- rėmės jos nebemato.
tytojas, kurio laikas pasibaigė
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
in stulpą ir sustojo prie medžio.
puolo toksai pakylis; dabar ta
Vakar
iszsipilde
tai,
ka
žmo

Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
Tame antrame automobilyje už laikraszti, kad nevilkintu ii vieta taukiaus lankysime.
nes seniai jau buvo praneszave. Visi pirmieji Katalogai dabar
gai su atnaujinimu užmokėsUžsisakant knygas is*
No.152—Apie Kajimas, Drū
važiavo jo tėvas, szeszios de
Agota jaute tame blogo ka Atvažiavo policija, suėmė abu yra negeri. Szis Katalogas
ties,
nes
ilgai
negalime
laukti.
szimts dvieju metu amžiaus
nors esant; sanžine aiszkiai jai du Agotos suims ir nugaibeno- užima visu anų vieta, todėl tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
Juk
del
visu
yra
tas
žinoma,
tik numeri knygos. Pinigus
lapiu, 20c.
Thonias W. Eades, kuris užsiužsisakykite knygas isz
sake, vaikai obuolius pavogė in kalėjimą. Ėjo psakalas kad
kad
darbas
pabrango,
popiera
musze.
No.155—Szakinig' Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Orszito Katalogo
ir kiti intaisymai, nes uždyka ii- juos reikia sugražinti. Gaila jos vaikai artimiausio kaimo
Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino MoNr. 1955
laikraszczio negalime siuntinė jai suims nuliūdinti; vietoje pavogė dvejetą arkliu ir teip
ni-Orderi, o jeigu norite pini
piu, 35c.
In Fort Worth, Tepąs ketu-j
ti. Musu agentai yra guodoti liepti obuolius sugražinti kam prikūlė piemehi, kad tas vosriolikos metu amžiaus sunaus
ISTORIJOS, PASAKOS,
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
skaitytojai ir nuoszirdžiai dė jie priguli, vietoje juos pamo ne-vos dasivilkse lyg miesto ir
motina paaįszkino kodėl jo's tas
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
APYSAKOS, IR T. T.
kavoj ame visiems už platinima kinti to daugiaus nebedaryti, davės apie tai žinia policijai.
šunelis buvo.pasivogęs tris auAnt Kiek Užlaiko Moteres Pa UT Nepamirszkite dadeti
Teip motina juos užaukleno
“Saules,” lai visus Dievas už notare jiems nei puses žodžio.
deszimtuka ekstra del prisiunNo. 101—Kapitonas Velnias, slaptį. 61 puslapiu, 20c.
laiko koilgiausia ir visame lai Už poros dienu pargryžta arklavagiais, ji ka buvo do
timo kasztu.
No.151—Apie Vaitas Szvil— Sieniniai Kalendoriai, su mina. Platinkite mylimi broliai vaikai namo jau su pilnomis riausi, kad svetimos adatos ne Puikus apraszymas, didele
Visi Moni-Orderiai ir Pini
pikas, Pas Merga, Gražios
Lietuviszkais ar Angliszkais ir sesutes jusu laikraszti, o mes obuoliu kepurėmis; negana bu būtu paėmusi. Plyszta dabar knyga. 404 puslapiu. 50c.
gai, o ir visi laiszkai “ visada
No. 201 Istorija apie Amži Akys, Tarnas,. Vargdienis Jo
menesiais, su szventomis ir už tai busime jumis szirdingai vo jiems nukritusiu, pradėjo jai szirdis pusiau randa, ir nuo
turi būti siusti vien tik ant
pasninkais. Po 50ę arba 3 už dėkingi. — “Saules” Redyste. da raszkyti visus, kuriuos tik galvos plaukus rauna! Bet jau na Žydą. Jo kelione po svietą nukas Karalium, 62 pus., 20c.
szio adreso:
No.153—Apie Gailuti, Du
$1.35. Adresas:
galima buvo pasiekti nuo tvo po laiko! Pati mane prasze, kad ir liudymas apie Jezu Kris
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
ros. Pasiseko teip jiems karta, jos nelaime apraszycziau laik- tų 20c.
Saule Publishing Co., MahaMahanoy City, Pa., - ĮJ. 8. A.
No.102-— Prakeikta, meilin- lapiu, 20c,
antra, niekas ju nesueziumpa, raszcziose, visas motinas pernoy City, Pa.

Kas Girdėt

žgr A - B - CELA^l
arba pradžia
į.
SKAITYMO į

...ir...
■:
RASZYMO
t>4 pus. Did. 5x7 col.■:
Dabar Po 25c. ;

Pypkes Durnai

PRISMIRS, TUO

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos

Svarbus Praneszimas

KATALOGAS
KNYGŲ

Platinkit “Saule”

“SAULE”

KAIMYNAI
(Tasa)

vo daug dainų, Baužys klausė
si, ana sznekino ir ana jam la
bai patiko. Žinopra, apie ves
tuves ežia ne kalbos nebuvo.
Antra diena, Baužys poniszkai
apsirėdęs, atėjo pas mane ir
melde manės, kad asz ana. nuveszcziau pas Gricių ir ana, su
Barbora, supirszcziau. Asz ant
tu sutikau ir abudu nuėjome
pas Gricių. Ir kas gali apsa
kyti ir apraszyti Barbytes ir

Mes su Baužiu nuo to laiko
buvome ne tik geri kaimynai,
bet tikri ir szirdingi prieteliai
ir be mažo kas diena ant trum
po laiko susitikdavojome. Vie
na karta, buvo pavasaris, Bau
žys atėjo prie manės ir nedrą
siai tarė:
— Ar žinai, ko asz Tams
tos atėjau?
— 'O ko ? Atsake:
— Pasakysiu tamstai at 4-******»*»****»****»
1
;¥
virai: noriu moterį vesti, bet *
¥
¥
nežinau, kaip ir isz kur; buk *
¥
¥
map pirszliu.
¥
*
¥
— Hm! Tamsta rasit, no
¥
¥
rėsi mergele gauti su dideliu *
¥
¥
kraieziu, su tukstnaemis rub
¥
¥
¥
liu, o musu apygardoje tokiu
¥
¥
nėra, atsakau.
¥
M
— Et, niekus szneki! At
¥
¥
¥
sake susiraukęs Baužys. Kam
¥
tu tukstancziu rubliu? Nuro
¥
dyk man tokia mergele, kad
¥
¥
¥
butu: dievobaiminga, jauna
¥
BALTRUVIENE
¥
graži, sveika ir sziek, tiek aip¥
•X<-M^*****************-KMH
szviesta, o jos kraiti szeszi
Žiemos nereikia ’bijoti,
tukstanezius rubliu asz pats
Kožnas turi “Saule”
turiu, arba, kada tarp musu
bus meile, vienybe ir santaika
Ba “Saules” spinduliai
ir kada netingėsi, bet busiva
Duoda szilumos invalei.
geri darbininkai, uždirsiva ir
Kas “Saule” skaitys,
kraiti ir tukstanezius rubliu!
Po ulyežias nesitraukys,
— Dievobaiminga, jauna ir
Grinczioje 'prie pecziaus
gražia galiu nupirszti, bet mu
sėdės,
su mergų aipszvietinia pats ge
Nuo szalczio nedrebės,
rai žinai, atsilielpiau:
—- Na,, kad ir maldaknyge 'Ar-gi tai nepigus kuras,
skajtyti mokanezia, o paskui > Per visa meta J<uro /turės,
O žiema szildytis galės,
rasit, sziek, tiek, asz pats ana
Ant brangenybes nerugos.
praszviesiu!
Ne vienas tįek juoku
— O! Tai tokia gales atras
clatirs,
ti! Atsiliepiau ir pradėjau gal
voti apie 'visas pažinstamas
Pilvą suemeskvatos,* apygardoje mergas.
Netoli mano teviszkes, gy Ir nakezia gardžiai miegos,
VairgO' jokio neturės,
veno aut keletos desenitinu že
Pati ne gasipadine neurzges,
mes neturtingas, bet Dievobai
Ba kožnas namie sėdės,
mingas žmogus pravarde MiLinksmai su visais kalbės,
kodimas Gricius, kuris turėjo
Mano rodos paklausykite,
keletą jaunu dukrų. Mano mis“Saule” užsiraszykite,
lis apsistojo ant -.jo Barbytes,
Džiauksmo in vales
kuriai asz nuo pat jaunu, dienu
turėsite!
pažinau, kaipo iszmintinga
*
*
*
merga, ir tuojaus Baužiui jam
Kaip viename miestelyje
patarau.
lUinojo valstijoje,
— Gerai, asz sutinku! At
Tai kas nusides, nežine,
sake jis ir abudu pradejova
Merginos siunst pradeda,
sznekti, kaip jis ana pirma kai
Nežiūri kas tai geda,
ta paregės. Tapo nuspręsta
Namuose vietos neturi,
pirma jaunųjų susitikima pa 'Tik kur užkaboris tamsus
daryti pas mane, kaipo pas
žiuri, '
pirszli. Buvo Nedelvakaris.
- Jeigu da szvilpuka
Mano sesuo nuėjo pas Gricių ir
iszgirsta,
parsivedė Baibyte pas mus,
Tai net nutirpsta,
buk tai padainuoti, o Barbyte
Szirdcles, kaiip alų
visoje apygardoje buvo garsin
traukia,
ga dainininke. Baužys pas ma
Tai kaip versziai 'buiza
ne jau pirmiaus atėjo ir lauke
riaukė,
Barbytes.
Viskas nusidavė
Geriausia apsimalszykite,
kuogeriausiai. Barbyte daina- Rankoves gerai užsiraitokite

★
★★
★★
★
★★
★★
★★★
★★★
★★
★★

SAPNORIUS

Namu darbelius dirbkite,
Kamlpus gerai iszvalykite.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso
Su 283 Paveikslais
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
160 Puslapiu
j si, ja indomausies, ar laiku at
8 ool. ilgio, 5% col. plocrio J j silyginsi, ar ja paremsi!
Iszaiszkina sapna ir kas
ateitoje stosis. Su priedu
planatu ir visokiu burtu. ]i
Knyga in minksztos po- Įi
pieros virszeliuose. :: :: ]!
Pinigai reikia siusti su j į
užsakymu:

I

Tiktai,. . , $1.00 į
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jos t e v n nusistebėjimą ir
džiaugsma, kada jie atsižinojo
tikslą, del kurio mudu pas an
uos atejova? Barbyte raudona*vo, juokėsi isz džiaugsmo ar isz
inergiszkos
o o gėdos savo veideli
rankomis šlepe, o jos tėvai vėl
neiszmane, kaip szneketi, nuo
pradėti ir kaip užbaigti. Buvo
abclnas visu susimaiszymas1.
Žinoma, Barbora ir jos tėvai
ant visko sutiko ir tuojaus jau
nuosius asz nuvedžiau ant po
teriu ii- užsakų pas kunigą.
Viskas pasiklojo kuogeriausiai
ir už trijų sanvaicziu jaiiniejie
susivincziavojo. Buvo linksma
ir iszkilminga veseile. Ant veseiles ir asz buvau, o rasit pa
sakysite, anot pasakos, midų
geriau, per barzda varvėjo, bet
ir burna nepateko? Ne! Midaus
nebuvo, bet buvo alaus, pyragu
mėsos ir buvo muzika. 0 rasit
vėl mislijate, kad mane, kaipo
melagiu nebuvau ir Baužiui
užkarta pasakiau, kad Greicziaus Bai'byte yra neturtinga
kad szimtu ir tukstancziu rub
liu kraityje neatnesz. Ir pali
kau nekartas. Ant veseilios
buvo pakviesti visi kaimynai,
bet po vesielos nusistebėjo isz
sekancziu daigtu: viena, kad
ant veseilios nebuvo nei laszo
degtines, o musu vyrai, jeigu
ant veseilios negavo degtines
prisilakti ir jeigu ant žemes
pavirtę per abudu galu gerai
neiszsiveme, namon pargryiže
sakydavo, kad ant veseilios nejokios nebuvo linksmybes. Tas
vyrams ant Baužio veseilios ir
nepatiko. Antra, Baužys vie
na diena veseilia pradėjo, o an
tra diena užbaigė, o pas mus*
nuo amžių buvo t oksai in vedi
mas arba paprotis: Nedeldienio vakara veseile pradės ir
tesis per visa sanvaite ir tik
užbaigs antra Nedeldieni ant
invedybu. Bobos, pakviestos,
ant veseilios, keps pyragus
kaip vieputinius, mažiausiai
isz deszimtiesi lisipundžiu miltu
paskui virs arba keps trcigimeiteli del užkandos, lies varsz
kės ir sūrius, kaip tekėlus, o
ant galo virins guzutes arba
trejoka, nuo keturiu arba pen
kių gorcziu degtinei ir visu di
džiausius ryszius neszes ir ve
seile, kad viena kitai nepasi
duotu ir save neužgedintu.
Baužys in savo, veseile kaimy
nus užkviesdamas aisžkiai pa
sakė, kad jis rysziu ir neszalu
nepriims kad jis visus savo
kasztu priims ir pavaiszis. Isz
to bobos dideliai nusistebėjo ir
viena kitai ilgai pasakojo.
Treczia, ne kurios bobeles ne
kaip negalėjo suprasti, kad
Baužys, toks turtingas ir iszmintingas žmogus vede už mo
tore tokia neturtinga mergele
ir isz didelio pavydo, ju szirdis
sprogos pusiau ir negalėjo per
sprogti, kad biednai mergai isz
krito tokia laime.

O ant galo ketvirta, nors ant
Baužio vesielios degtines ne
buvo nei laszo ir teip greitai
ana užsibaigė, visi pripažino.,
kad visiems dideliai buvo links
ma. Rasit, žmones ir susipras
kad anos nedelines veseilios
daug kasztuoja, o mažai nau
dos te turi!
Praėjo jau keturi, penki me
tai, o Pelkyn.es isztiesu pavirto
in dvariuką. Staldai pilni gra
žiu gyvpliu; aruodai pilni ja
vu; pastoges pilnos medžiu ir
visokios medžiagos ;visi triobesiai gerai isztaisy-ti ir užlai
komi; o trioba, tikri pakajai.
Baužys su savo moterimi labai
sutinka, man jau keletą kartu
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vienais ir antras už pirsžlybas
dekavojo, o Vieszpats Dievas
ana. moteryste palaimino ke
liais vaikucziais, kaip pupucziais. Dieve duok Lietuvai
turėti kuodaugiausiai tokiu
ūkininku! —Dede Antanazas.
GALAS

KUO BACZKA
PRISMIRS, TUO
IR DVOKS
^ZIONAI keletą žodžiu pasi
stengsiu musu motinoms
parodyti, kaip blogas pasek
mes pagimdo fietikes vaiku
auklenimas ir kaip ne karta
patys gimdytojai stumia savo
vaikus in prapulti ir nelaime!
Vienam Lietuvos tamseniuju kampeliu, Neiszmancliu kai
me, sodžiuje, gyveno naszle
Agota Nenuotuokiene, motina
dvejeto smili, dvylikos ir tryli
kos metu amžiaus. Nebuvo ji
visoko pertekusi, bet padekavojant savo dahbsztumui ir isz
mažos ukes galėjo save ir vai
kus iszmaitinti. Ant vaiku bi
jojo ir pirszto prikiszti; sau
nutraukdavo kasi, kad tik
jiems nieko nestudkotu. Nie
kad nei vienam neisztardavo
asztraus žodelio niekad vaikas
nuo jos neiszgirsdavo papeiki
mo, perspėjimo, o alpie nubau

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimai
apie Jezu Kristų?
Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company
Mahanoy City, Pa., U.S.A

dimą nėra ka ir szneketi. Pra
dėjus bucziau raudoti, sakyda
vo pati, jei prisiėjo butu nors
bent viena nubausti. Ant savo
Jonelio, Jurgelio žiurėjo kaipo
ant kokiu szventuju paveikslu.
Viskas jiems daleista buvo da
ryti, nors tai buvo nebe vaikai,
o pilni pusberniai. Motina sa
kydavo: “Dar jie vaikai, kur
jiems suprastis, ka jie daro!”
Lengva perstatyti, kokie isz
ju iszaugo dykaduoniai ir pa
taikūnai. Szvento nieko jiems
nebuvo, nieko jie nebojo: rodė
si jiems kad kiekvienas jiems
turi intikti, kaip ir ju motina.
Kiekvienas vaikas turėjo jiems
atiduoti visa, ka tik turėjo, ar
tai tytes, ar tai botaga; kepure
nesą kitaip
neduodanczius
smarkiai privelėdavo. Būdavo
turi vaikas rankoje obuolį,
agurka arba ragaiszio skypele,
žiūrėk, staiga atsiranda Jonelis
su Jurgeliu, suduoda vaikui
gerai per ranka, kad net valgo
masis daigias isžkrenta isz
rankos, o tie, ji sukliudė, nu
rūksta. Tegu tik vaiku krūvele
kur susirinks ir bovisis smėly
je, statys namus, peczius, kaip
sztai atbėga Jonelis ir Jurgelis
in puola su dideliu trenksmu in
bai'ku buri ir visai ju darba ko
jomis sutrypia ir iszmeto, vi
sai neatsižvelgdami ant vaiku
verksmo. Bet vai tam kas no
rėjo pasiprieszinti, tasai tuo
jau pajuto kumsczio smarku
ma!

Pirkie U. S. Bonus ^Pirkie U' S. Bonus!

Kur tik būdavo iszgirsi vai
ku verkszlenant, tai jau žinok,
kad fai Agotos vaiku darbas.
Ant Agotos vaiku Skundėsi vi
so kiamo žmones.
Būdavo ateis pas Agota ne
viena kaimyne ir skundžiasi:
— Tavo vaikai man Įauga
iszdauže, sako viena.
— Man tavo Jonas parszeli szunimis užpjudė, sako kita.
— Man-gi ganyklose iszpancziojo ark.li, paleidas nubė
go in rugius, skundžiasi treezia. Ir teip be galo.
Agota ant tu skundu jokios
atydos nekreipia. Vieton vai
kus už tai asztriai nubausti,
ana vis. sava ja szneką: Tai dar
vaikai! Patys nežino ka daro.
Paaugės, to nedarys.
Kaimyniai iszejus, Agotai bū
davo isznesz savo vaikams ko
ki skanėstą isz sekly'czios ir
pradės ant ju. vaiavoti:
— Nelaimingi jus, mano
vaikeliai! Visi ipriesz jus! Van
dens szaukszte, rods, prigirdy
tu, jei ne jusu motina. Bet pa
lūkėkite, užaugę atmokėsite
jiems!
Isz tokios motinos kalbos
vaikai suprato, kad žmones isztikruju neteisingai ant ju.
skundžiasi. Motina, savo vaivonemis vaiku szirdyse pagim
dė žmonių neapykanta..
Ant kiekvieno žmogaus Ago
tos vaikai žiurėjo su aitra. Ro
dėsi jiems, kiekvienas ju nekenezias, teip sau, be jokios
priežasties. Pati motina to

Viskas
taip paszieliszkai
brangsta, tavoras, popiera, maszinos, ir darbininku algos, kad
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, atsipraszydami aiszkina kad jie
jokiu budu negali galas su galu
suvesti.
‘ ‘ Saules ’ ’ redakcij a nenori
dar labiau savo skaitytojams
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus
galima iszsisukti!
Bet, už tai1 ‘ Saules ’ ’ redak
cija labai gražiai praszo visu
“Saules” skaitytoju in laika
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.
Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai
laika, kol skaitytojai užsimoka
už savo prenumerata. Mes jums
siusdavome “Saule’ ’ kad ir per
kelis menesius, ir laukdavome
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes
negalime laukti!”
Už tai, mes visu savo geru
skaitytoju labai gražiai praszome priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad
mes galėtume jums “Saule”
vis siuntinėti.
<
Daug laikraszcziu yra insteige taip vadinama “Popieros
Fonda,” in kuri renka aukas
isz savo skaitytoju, kad butu
Trys Istorijos
galima laikraszcziams popie
Apie Irlanda arba Nekaltybe ros nupirkti. Mes tokio fondo
Suspausta; Robertas Velnias; neturime, bet nuoszirdžiai ir
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip vieszai padėkotume tokiems
geriems musu laikraszczio rė
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. mėjams, kurie ir mums padėtu
nusipirkti popieros “Saulei.”
Saule Publishing Co.
Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
Pirkie U. S. Bonus ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte
ja vis skaityti!

^AN OPPORTUNITY
YOU CAN’T AFFORD /

¥T0 MISS
COMMON-SENSE APPROACH TO AMERICA’S PROSPERITY

way assures you that you agd your family
was a record one for our
• will be protected in the future. Your prin
a country. More Americans were work
ing — earning more and owning more cipal invested in Bonds is safe — not sub
ject to market fluctuations. Your returns
than ever before. It all added up to the
are sure — Bonds pay an average of 3%
greatest prosperity this country has ever
per year, when held to maturity. Your
known, a prosperity that will last if each
Bonds are liquid savings — you can always
of us takes advantage of an opportunity
cash them after 2 months, should any
that is knocking.
emergency arise.
Now is your best opportunity to save.
It’s easy and human to get carried away
Right now, while your earning power is at
when plenty is coming in. To spend more
its peak, is the best chance you’ll ever
than you can afford,.buy more than you
have to put something aside for your fu
can pay for in a reasonable length of time.
ture. If you haven’t been able to save up
But is it wise? The smart citizen today,
to now, it’s probably because you don't
for his own sake and that of his country,
have a simple, systematic savings plan —
will spend wisely, buy sensibly and save
one that works automatically. Your Gov
regularly. For as Treasury Secretary Hum
ernment has provided just such a plan. And
phrey recently said, "The continued suc
millions of Americans are already cashing
cess of our economy depends not so much
in on it.
upon Government, but upon the efforts of
all our people.”
Why don’t you join them? Sign up for
So let’s all be sure and do our part —
U. S. Series E Savings Bonds on the Pay
and preserve our American prosperity for
roll Savings Plan where you work. Or buy
ourselves and our children.
Bonds regularly where you bank. Either
AST YEAR

I

For the big things in your life, be ready
with U. S. Savings Bonds
Į The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks,
for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO.,

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!
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juos iszmokino. Nepažino jie
savo piktumo, nežinojo, kad
savo apsiejimu atstume nuo
saves žmones; teinate visur ne
teisinga persekiojimą ir žadė
jo, užaugę, atmonyti už tai
žmonėms. Ir to jie iszmoko nuo
motinos!
Kas tai per motina! Pamislys gal ne vienas skaitytojas;
tai neprietelis savo vaiku, blo
giausi moteriszke.
Bloga moteriszke ji nebuvo,
bet tamsi, neapszviėsta ir pai
ka. -Sunu meiles apakinta nebe
inate, kokia jiems ateiti taiso.
Nesuprato jog kiekvienas jos
žodis, kaipo dirvoje grūdas atnęsza szimterioipa vaisiu, jog
toki vaisiu atnesza, kokie bus
grudai ipaseti, ir jog bloga sėk
la greieziau iszsikeri ir gausesniai auga, negu gera. Nie
kad ji neapmanste tai, ka sa
ke; sake, kad tik netylėti. Za
bala vaiku meile apakinta ne
norėjo jokio kartumo jiems pa
daryti: ir ji nemato, kokia atei
tyje taiso jiems nelaime savo
minksztumū. Del kvailos savo
meiles, kada reikėjo vaikai su
barti, tai ji ana guodė, kada
reikėjo nubausti, tai davinėjo
visokius skanėstus.
»
Tokia meile, nuodėmė, griekas, didžiausis prasikaltimas
priesz Dieva ir 'žmones!
•Niekados motina neturi pasi
elgti su vaiku pagal savo panorius, ipagal tai, kas jai padaro
malonumą; visados turi atmin
ti vaiku gerove. Nors jai szir
dis pusiau plysztu, turint vai(Tasa Ant 2 Puslapio)

“SAULE”
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in Szv. Juozapo bažnyczioje 9 ’ tai trisdeszimts du žmones žū
BRANGI VISZTIENA
va] anda ir palaidota in para-- vo, Texas valsti joje penki
pijos kapinėse.
szmitai žin o.
NICHOLASVILLE, KY.
— Panedelyje pripuola Szv.
— Subatoj pripuola Szv.
Szeimininke paprasze savo vy- !
Liudgerio ir Szv. Tekios, o
Gabrelio ark., ir Szv. Timotiero, kad jis papjautu viszta del;
Tautiszka. Vardine: Dorelis. 1
jo,
o
Tautiszka
Vardine:
Glau

pietų. Jis pasiėmė karabina,
1444444 4-44-444 * 4444 4 4- 4- * * 44 *
Menulio atmaina, Pilnatis. Ir
dė. Ir ta diena: 1882 m., raszynuėjo iii darža ir paleido viena
ta diena: 1943 m., Amerikos
tojsa, poetas ir dainius Long-i
szuvi. Kulka nepataike in visz
i valdžia duoda savo laivu Soi fellow pasimirė. Jis daug bu-1 .
.. .
i , ta bet in kelis baksus dūlio, di
. .
...
i vietų liusiiai; 19ot) m., Senato-!
vo paraszes apie Amerikos pra-1
namito.
rius Joseph
džia ir pirmųjų Amerikiecziu
Tas dūlis susprogdino visa
.
— Pavasaris. Bet iszrodo vargus svetimoje žemoje, Ame i užvardina Profesorių Owen J. trieba
ir darža, užmusze kelis
(Įaugiaus ant žiemos negu ant rikoje; 1945 m., Generolas Pat-’s Lattimore kaipo Sovietu Ko-Ltuilnus visztu ir padare iszkaimuiiistu vyriausia ji agentu
pavasario.
tono armija ipersilauže skersai. A -I •
‘
I dos ant keliu tukstaneziu dole
Amerikoje.
riu.
— Pareita Nedelia, Szv. Rhine upe priesz Nacius; 1949
— l'tarninke pripuola Szv. '
Juozapo bažnyczioje, daugelis i m., viesulos užmusze divide-.'Jono Damaskieto, o Tautiszka
szeszis žmones; »Arkan
žmonių priėmė VelykineŽ Ko-|szimts
Z., , ,
j Vardina: Meilutis. Taipgi ta POLICIJANTAS
muilija, atlikdami savo priede- sas, Oklahoma, Texas, Missi- ’diena: 1363 m., Didžiosios Lie-j
sslppi ir Louisiana valstijose;:
rysta, kaipo geri Katalikai.
PASZAUTAS
tuvos Karalaitis Keistutis pa
1934 m., Prez. Franklin D. Ron- ’
— Nedelioje Verbų Nede
rteko Kryžiuocziu nelaisvėn; i
seveltas pripažinsta Philipipinu'j 1847 m., Vera. Cruz miestas |
lia, aipreiszkia iiijojima. Kris
Nuszove Užpuoliką
Nepriklausomybe kuri buvo
taus in Jeruzalema ant asilio.
Meksikoje pasidavė
Scott ar-|j
’
jiems jau seniai žadėta; 1603i’ , , .
Ta. diena. Krikszczioniai ap’ mijai.
NEW YORK, N. Y. —
vaiksztines Nedelioje, 25-ta m., Anglijos ir Szkotijos kara
Jaunas policijantas, buvęs ma
Kovo-March. Specialiszkos pa lystes susi vieni jęzpo Szkotijos!
rinas nuszove užpuoliką, kuris
Kara i ūmi Jokubu Szesztoju,
Sniego Beisbole
maldos bus laikomos po visa
gerokai iszsitraukes, susiginkuris tapo abieju karalyscziu
Amerika, dekavoti Dievui ir
czino su tuo policijantu ir pra
apvaikszczioti Kanczios san Kara ius Jokūbas Pirmasis.
dėjo szaudinti.
vaite ir Jo garbingai Prisikėli . -— Kazimieras
Dvideszimts devynių metu
mą isz numirusiu ir praszyti nuo 526 AV. Pine uly., netikėtai
Frank Moens, kuris per kelias'
idant Jis apsaugotu nuo nevi numirė Utarninko ryta savo
valandas visus (kibino ir su vi-i
namuose. Gimė Shenadoryje.
donu.
sais norėjo pesztis, galutinai '
Buvo
angliakasis.
Daug
metu
— Buvusi miesto gyvento
užkibino dvideszimts dvieju
atgal
velionis
neteko
savo
regė

metu amžiaus policijanta Ri- į
ja ponia Ona (Storpirštiene)
jimą
per
eksipliozija
mainuose.
chard Nagle kuris ėjo sau na
Raziukiene, pasimirė pareita,
' Subatos ryta in Schuylkill pa-pa^^° seseii Izabele, namie, ii
mo su trimis draugais.
Schuvl-'
keletą
seserienu.
Prigulėjo
prie
i
Kai tas pasigėrės Frank Mo-i
vieto prieglaudos iii *
Szv.
Juozapo
parapijos.
Laido

ens pradėjo szaudinti, polici
kill Haven. Gimė Lietuvoje, at
tuves
invykes
Subatos
ryta,
su
jantas pasakė savo draugams
vyko in Mahanojuje, ir apie ke
apiegomis
iii
Szv.
Juozapo
'baž

pasitraukti in szali. Tada jis
liolika metu atgal apsigyveno
savo revolveri iszsitrauke ir į
pas savo duktere J. Patelienie- nyczioje devinta valandai ir pa
laidos.
in
Szv.
Jurgio
parapijos
nuszove ta girta užpuoliką. Po
ne Shenadoryje. Paliko ketu?
(iSzv.
Marijos)
kapinėse.
licijantas pats buvo tris sykius
rios dukterys: Mare Buchanan,
• • I
paszautas. Jis buvo nuvesztas
isz LonguFand, N. Y., A. Cze- — Kita sanvaite: Nedelioj
in Kingsbridge Veteranu ligo
sioniene ir J» Patcheniene, She pripuola Ve ubu Nedelia taipgi
nine.
S z v e n c z i a u s i os
nandoah
ir V. Gimeno, mieste. A p r ei s zk i m o
*
Taipgi du Sun u: Antana Kaziu Paneles Marijos, taipgi Didžio
ką mieste ir Joną Raziuka, Chi ji ir Szventa sanvaite, o Tau
ŽIEMA
cago, UI., ir daug anuku ir anu- tiszka Vardinė: Narimanto. Ir
PAVASARYJE
, kies ii* tris įpro-anuku. Laidojo ta diena: 1913 m., potvanis In
Utarninko ryta, su apiegomis diana valstijoje, septyni szim(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pešti Isz Autobusio

Žinios Vietines

g

.4,

kita autobusi.
Apie trys tukstaneziai
žmonių, New York mieste,
buvo priversti apleisti snie
ge savo automobilius ir bris
ti namo pešti, laukti autobu- |

Czia autobusio draiverys
isznesza isz inklimpusio in
sniegą autobusio, New York
mieste.
Kiti keleiviai viens kitam
padeda bristi per sniegą in

šio ar strytkario, ar pernak
voti mieste.
’ 1 ’
Szitokio sniego ar teikiu
pugu New Yorkiecziai nebu
vo mate in septynis metus.

Sniego Pūgos New Yorke

Ml

ELECTRIC INCINERATOR
the easy answer

Johnny Podres, Brooklyn
Dodgers ratelio beisbolininkas pribuvo in New York
miestą su sniegu, viešniomis
ir pūgomis.
Jis ežia baikomis rengia
mesti sniego bole in laikrasztiriinkus, sakydamas kad jis
jiems parodys kaip geras
beisbolininkas moka bole
mesti.
Jis stojo in Laivyną ir at
važiavo in New York miestą
pradėti savo tarnyste kaipo
jurininkas.

Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožuas
yra agemu. Jeigu kožuas skai
tytojas prisiunstu varda tik
vieno naujo skaitytojaus, tai
didelia geradejyste padarytu
del iszdavystes. Bandykite
taip padaryt, mieli skaitytojai,
o “Saule” bus jusu didžiausiu
laikraszcziu. Acziu!
44 4 4 4- 4 4- 4 4 4- 4- 4- 4 4-4 * 4 4- 4 4- 4- 4 4 4- 4 4

to a nasty problem

With the outdoor season just ’round the
corner, put an electric incinerator right in your
basement or garage and plant a rosebush where
your garbage can used to be. Don’t delay! Order
one from your electric appliance dealer today!

I

New York miestas ir visa
miesto apylinke szitaip buvo
baltai nuklota, kai visai ne
tikėtai ežia prisnigo daugiau
kaip dvylika coliu.

Automobiliai ant visu ke
liu ir vieszkeliu buvo žmonių
apleisti ir palikti, nes retas
kuris draiverys turėjo auto
mobilyje lenciūgus. O net ir

su lenciūgais važiavimas bu
vo ne koks.
.
Szitas paveikslas buvo nu
trauktas in Bronx, N. Y.

Visas Miestas Baltas

Pamokinimai
— Tasai, kuris mausto kad
pataikins apsieiti be kitu, tai
tame labai biustą, nes tasai,
kuris mansto, kad be jo niekas
neapsiaiSf tai da labiaus bius
tą.
— Žmogus tik per nežinysta yra nedorum, o juom labiaus
bus apszvietu, tuom naudin- i
gesniu stosis.
— Augszcziausias protas!
yra tas, kuris geriausia pažins-i
ta savo rubežiaus.

Ant Gavėnios

Drop everything burnable . . . from egg
shells to old shoes ... in the electric incinerator!
Say good-bye to fly-breeding garbage cans! to
nose-offending garbage odors! to garbage and
trash problems . . . forever!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

: Keli didieji laivai buvo uostuo
se sulaikyti per kelias valau-j
; das. Keli prekybiniai laivai
l buvo tu audru sulaužyti ir nu' skendo.
Kiek iszkados buvo padary
ta, sunku pasakyti, ir vargiai
kada nors bus galima iszruokuoti.
eroplanams nusileisti parupini tu vietų.
į Ant juriu ir mariu baisios
i audros, viesulos isztiko laivus.

SKAITYKIT
“SAULE’’
PLATINKIT!

f

No. 197 Graudus Verksmai
arba Pasibudinimas prie Apmislinimo Kanežios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute
reikalinga ant Gavėnios, pagal
senoviszka būda 15c..
No. 198 Gromata arba Muka
musu Iszgany tojaus Jezuso
Kristuso, peraszyta isz gromatos rastos grabe musu Iszganytojaus Jeruzolime 10c.

Žvarbus vejas taip ta snie York mieste prie Adminis
gą supylė in pūgas, kad kai
tracijos ofisu.
Ikur tas sniegas buvo keliu
Strytkariu rieles buvo užpėdu gilumo, kaip czia, New i pustytos, autobusiai inklim-

po, automobiliai slaidziojo ir
sustojo, žodžiu visas sūsisiekimas buvo suparalyžiotas
visame New York mieste.

Motinos liauskio, su nekuriais naudin siuskite per paczto Postal Note
gais padėjimais 35c.
Money-orderi arba Express
No. 203 Tretininkių SerapNo. 196 Stacijos arba Kal Money orderi. Nepamirszkite
dadeti 10 c. ekstra d'J prisiuhvarija, 15c.
phiszkas officium 15c.
No. 194 Trumpas Katekiz
Užsisakant knygas, reikia timo kasztu. Adresas:
No. 202 Novena, Stebuklin- mas pagal iszguldima Kun. Pi- paminti tik numeri. Pinigus SAULE - Mahanoy City, Pa.
go Medaliko Dievo
Garbei 15c.
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