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HARDINSBURG, KY. —
Iszsigandusi ir susinervavusi
motina stovėjo prie savo namu
ir negalėjo pagelbinti kai jos
keturios dukreles sudege jos
namu gaisre.
Ponia Lydia Goodman, dvi' WASHINGTON, D. C. — deszimts keturiu metu amžiaus
Apie keturios deszimts keturi motina buvo iszejuš tik penkio
tukstaneziai darbininku in tris lika minuczlu isz savo namu
deszimts Westinghouse elek pas susiedus, kai jos namai už
tros fabriku gryžo in savo dar sidegė. Ji su susiędais pribėgus
bus po ilgiausios straikos in ke prie savo narnu negalėjo in naletą desetku metu. In dvide-: mus ineiti del liepsnų ir kaitszimts metu tokiu ilgu straiku--------------------------- c-----------

Westinghouse Darbi
ninkai Gryszta In
Darba

BAGOCZIAUS
I
SŪNŪS NUTEISTAS!

V. L. Boczkownki, ra i tor and Mgr.

BURDAS UŽ DYKA Sovietas Malenkovas

ros. Keli vyrai susiedai sten PHILADELPHIA, PA. —
giesi ineiti in tuos deganczius Dvideszlmts asztuoniu metu
namus, bet negalėjo.
Robert Hannums, bedarbis iszTuose namuose sudege ketu-! ėjo isz savo kambario anksti
rios mergaites: keturiu metu ryta. Jis neturėjo nei skatiko
Betty; penkių metu Doris Faye savo kiszeniuose, ir buvo alkadvieju metu Mary ir szesziu nas.
menesiu Judy.
i Jis nuėjo in Heim & Hardart
Ugniagesiai sako kad jie dar restauranta pavalgė gerus pus
nebežino kaip ir isz kur tas ryežius, paskme nuo stalo tar-■
gaisras prasidėjo, bet jie spėja naites padėta bila del $1.24, in
kad tai buvo nuo perkaitusio sidejo sau in kiszeniu ir iszejo.
Apie pietus jis vėl bu po al
pecziuko.
kanas. Jis užėjo in Snellenburgs restauranta, gerai paval
gė ir vėl Ii a del $1.39 insidejo
i in kiszeniu ir sau iszejo.

NUŽUDĖ SAVO
ŽMONA

; Szitos straikos tęsęsi per
•įszimta penkios deszimts sze-'
Vakare jis nuėjo in Benja
ka’te: Žydu K ralius.
“Prikalė Ji ant kryžiaus,
sz'as dienas.
i
min Franklin vieszbuezio res“Draug su Juo jie prika
jie pasidalino Jo drabužius,
CIO ir AFL unija pasirasze
WHITFIELD, MISS. — Ce- taurauta, ežia jau tikrai gerai
lė ant kryžių du galvaž r Ižiu, ant kontraktu su Westing NEW YORK, |N. Y.
mesdami del ju burta, kas ka
k- Gilmer isz Jackson nuszo- pavalgė, pasiėmė bila už $4.70
viena deszineje pusėje, kita house kompanija. Abieju uni Bao’ocziaus sūnūs isz Milwauturėjo gauti. Buvo treczia
Sovietu Elektros Ministe
kee ir New York buvo nuteis- ve savo buvusias žmona ir pas insidejo in kiszeniu ir ėjo sau
Jo kairėje. ,
valanda, kada jie prikalė Ji
jų vadai dabar giriasi kad jie
rs ir buvęs Rusijos Premie“Taip invyko Rasztas, ku itas straikas laimėjo, bet tikru-iatas, pasmerktas ant penkių me- kui privertė autobusio draive- isz restauranto kai vieszbuezio
ant kryžiaus.
ri sustoti prie miszko in kuri detektyvas Samuel Riccardi ji iss Georgi Malenkovas buvo
ris sako: Jis paskaitytas moję tie unijos vadai nieko ne tu in kalėjimą. •
“Buvo taip pat paraszyatsilankęs in Harwell, Angli
sustabdė prie duriu.
Trisdeszimts septynių metu Jls dingo.
tarp piktadariu.”
tas inraszas, kuris rode Jo
laimėjo, nes kompanija gavo
“Ar užsimokėjai?” Užklau- ja, kur jam buvo parodinta
iamžiaus Robert Schlesinger
Gilmer insisedo in ta autobu“ ka tik ji buvo isz pradžių reix
didžiausi Anglijos fabrikai.
kalavus
buvo nuteistas nuo penkių iki £a in Jackson miestą. Jo buvu- -e jo policijantas.
Malenkovas buvo Anglijos
trisdeszimts dvieju
“Neturiu pinigu,” jis atsaJ Unija reikalavo kad kon. deszimts meta in kalėjimą už si žmona,
......
Ministerio Eden priimtas in
metu amžiaus Ponia Wynell ke.
.traktas butu padaryta/tik’del tai kad lis J“
Pa’ GPmer Foy buvo divorsavus
Nr. 10 Downing Street, ir
Policijantas iszkrauste jam
vienu metu. Kompanija reika- sisavino tris szimtus trisde
szimts tukstaneziu doleriu isz savo vyra ir paskui buvo vėl kiszenius ir rado kad jis teisy praleido dvideszlmts minuNEW YORK. N. Y. _
lavo kad kontraktas butu ant
vieno sztoro in Milwaukee ir apsiženijus, važiavo ant to au be sake. Bet jis jo kiszeniuose czlu su juo. •
Dabar, kai Adlai Stevensonas penkių metu. Naujas kontraknauju automobiliu pardavėjo tobusio in savo darba in Whit- teipgi rado tas kitas neužsimobuvo keliose valstijose sumusz- tas yra del penkių metu, taip i
! field ligonine./ r
in Los Angeles, California.
ketas bilas isz tu kitu restau- užklausė:
tas per rinkimus, New York kaip kompanija, fabrikantai
“Ka tu ketini daryti apie
Jis su tais pasivogtais pini Autobusio draivreys Robert rantu.
valstijos Gubernatorius Avė- reikalavo. Darbininkams algos
S. Stinnett sako kad jiedu susiszitas neužmoketas bilas?”
Policijantas nusivedė ji in
rell Harriman, rengiasi stoti in pakeltos tik penkis centus, gais buvo- nupirkęs brangiau
“Nieko!” Jis sumurmėjo.
• BOSTON, MASS. — Vienuo
siu žemeziugu loszikei Linda
* susipesze ant jo au- policijos ofisus. Policijos virrinkimus del Prezidento vietos, Kompanija siulino deszimts
tobusio. Tada Gilmer iszsi“Tai trisdeszimts dienu in
lika žvejotoju buvo prekybinio
szininkas E. David Keiser jo
centu daugiau kai tik straikos Christian, už daugiau kaip
Demokratu partijoje.
kalėjimą, ar deszimts doleriu
laivo iszgelbeti kai jie apleido
[Szimta trisdeszimts du tuks trauke revolveri ir paleido tris
prasideejo.
baudos,” atsake policijos virszuvius in savo buvusia žmo
savo skęstanti laiva ir insisedo j Iki sziol jis visiems sake kad
Kompanija norėjo pravaryti taneziu doleriu.
na. Po to jis privertė draiveri
szininkas. o
in du mažu laiveliu.
jis nenori nieko bendra turėti
keletą darbininku, kurie buvo į Jo tėvas yra turtingas biz- sustoti kol jis iszlipo isz to au“Asz neturiu pinigu,” vėl
Norvegijos prekybinis Elin su politika. Bet dabar iszrodo,
nierius
Milwaukee
mieste,
jo
/T as a Ant 4 Puslapio)
sumurmėjo tas jaunuolis.
tcbusio ir dingo miszke.
Hope laivas, plaukdamas in kad jis pasirengęs stoti in tuos
! motina yra milijonierka Bajo“Na,” atsake virszininkas,
Savannah, Georgia visus tuos rinkimus ir eiti priesz Prezi! re Mona Bismarck, kuri milijo
“tai trisdeszimts dienu in ka
žvejotojus paėmė isz ju maža denta Eisenhoweri.
nus doleriu paveldėjo kai jos
lėjimą, ir burdas už dyka.”
laiveliu.
New York valstijos Demopirmas vyras Harrison Will
Žvejotojai buvo iszplauke isz kratai mielu noru ji remtu, ir
jams pasimirė.
New Bedford su “William H.: dabar jo praszo kad jis vieszai
Killigrew” laivu kuris nusken- i Paskelbtu kad jis yra kandidaci0
tas in prezidento vieta.
LONDON, ANGLIJA. —
laivyno sztabas pasiuntė ki
Sovietu slaptos policijos bosas
PHILADELPHIA, PA. — ;
DUMONT, N. J. — Szeszios
ta laiva, “Rockaway” pažiū
;
Ivan
Serovas
atskrido
staeziai
Kai dideles sniego- pūgos iszdesz’mts septynių metu am
rėti ar tas nuskendęs laivas ki
isz Maskvos in Londoną. Jis at
tiko Philadelphia ir visa apy
žiaus policijantas buvo trauki
tiems laivams nesudarytu pa
važiavo visai nekviestas.
linke, tai pasidarė tikras ir
nio suvažinėtas ant kryžkelio.
vojaus.
Jis atvažiavo viską prireng
mirtinas pavojus del daugelio
(Tasa Ant 4 Puslapio)
ti Sovietu Premieriu Nikolai
žmonių.
Bulganinui ir Komunistu ParDaug žmonių, kurie niekados
tijos bosui N kita Krushchear bent labai retai taip sunkiai
vui. kur’edū atvažiuos Balandirba, pasiemė kastuvą, “szia: džio asztuon’olikta diena del
vala” ir pradėjo ta sniegą kas-;
U
ti.
i deszimts dienu.
Daug tu žmonių pasimirė
i Serovas nepasitiki ant Ang
CHICAGO, ILL. — Kareivis
nuo szirdies ligos.
lijos policijos ar sargu, bet jis
marina7, asztuoniolikos metu
Nebutu pro szali visiems mu
dabar paskyrė savo sargus ir
amžaus Michael E. Rauscher,
su skaitytojams patarti, kad
policija, kuriu darbas bus serisz Bethlehem, Pa., žuvo autosniego nukasimo darbas yra ;
■ geti Premiera ir Komunistu
Ponia Marie Benson, isz meb liaus nela’meje, Clrcagomiesto, apygardos ar valstijos
. bosą.
Bayonne, New Jersey, ežia, |je, kai jis su kitais marinais
pareiga. Ir geriausia palikti ta į
Jis atskrido su Sovietu nau- in Newark policijos ofisus, gryžo in Great Lakes Naval
Sniegą ir nesistengti būti kvai
; jausiu ir greieziausiu eroplanu, žiuri in prasikaltėliu ir kali Training Station.
liu didvyriu ir ta sniegą n ūkas- j
‘ prie kurio Komunistu sargai niu paveikslus. Policijantai
Jo draugas, dvideszimts vie
ti.
i
neprileido laikrasztininku.
turi vilties kad ji isz tu pa no meto amžiaus Marinas Mi
O, isz kitos puses, jeigu!
Jis atliko ta kelione isz veikslus iszrinks, pažins ta chael Doerrer, isz Hartford,
Visiems musu Skaitytojams
Maskvos in Londoną in pus- žul ka kur’s buvo paleidęs Ccnn.,. buvo sužeistas.
Profesorius Samuel Her Vieszpats Dievas davė ta snie-;
linkime Linksmu Szvencziu
rick, in Californijos Univer ga, jis duos ir saulute, kad ta
' ketvirtos valandos. Reiszkia, j keturis szuvius in Louis B. ! Kiti penki marinai tame au
Velykų! Ir kad sulauktumem
sitetą in Los Angeles turi sniegą suleistu., Protingam
ĮTas eroplanas turėjo skristi ke-i Faperstein galva. Louis B. tomobilyje buvo shkriesti ar
sveiki kitu Velykų!
žmogui
reikia
tik
kantrybes
ir
;turis szimtus keturios deszimts; Saperstein buvo valdžios tik biski sužeisti.
tikrai savotiszka darba. Jo
To vėlina iszszirdies,
darbas, pareiga yra sekti rtis viskas vėl bus tvarkoj.
' myliu in valanda.
Ju automobilius susimusze
svarbiausias svietkas priesz
— Redakcija “Saules”. mažas žvaigždes padangėse,
kitus unijos žulikus ir raz- ; su traukiniu ant kryžkelio.
kurios, rodos yra nuo savo
baininkus, kai jis buvo nu
_
kelio nuklydusios.
siautas. Penia Benson buvo
Jis per žiūronus visa nakti
su juo kai jis buvo taip nu
'turi tas žvaigždes sekti ir
galabintas, ir ji sako kad ji
stengtis ju naujus kelius su
pažintu tuos žmogžudžius,
žinoti.
jeigu ji juos pamatytu.
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• Linksmu Szvencziu
Velykų!

Nedelioj Velykos!

MAHAN O Y CITY, PA.
Žydu instatymai insakymai nistu pasimokinti.
gas kriminaliszkas apraszyNo.158—A p i e
Kapitonai
Visu
Ražancziaus
insake kad nevalia vaisingus
Ateina
žinios
isz
Komunistu
mas. 202 pus, 50c.
o
Stormfield Danguje; Pabege
medžius iszkirsti “Kai jus isz pavergtos Lietuvos, kad augszNo.103—Vaidelota, apysaka le; Kasgi Isztyre; Prigautai
Paslapcziu Maldos
visu pusiu apsupsite prieszo ir tesniuju klasių mokiniai yra
isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
Del
Ražancziaus
Draugijos
paimsite jo miestą, neiszkirski- siuneziami dirbti in fabrikos
ezio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
te medžius kurie duoda vai po mokslo valandų, kad jie gy Nariu, ant mažu korteliu, ku
užlieku. Su paveikslais-. 177 Per Neatsarguma in Balta
siu. ’ ’
vu kailiu pasimokintu ir prisi rios telpa in maldaknyges. Vi
dideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz
Velykų Diena
Prisiunskite
Žydams buvo insaky ta prasi rengtu in daiba, kai jie savo sas setas $1.00.
No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
savo
orderi
ir
viena
doleri
ant
kaltėlius pakarti nuo medžio. mokslus užbaigs.
talpinasi' sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
Viena diena gražiueziuke,
adreso:
Saule
Publishing
Co.,
'
--------------------Bet jiems teipgi buvo insa
YTa isz maiszo iszlihs; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi,‘Žvaigi
Saule szviesi patekės
Patys Komunistai savo laik- Mahanoy City, Pa. U.S.A.
ky ta nepalikta pakarta žmogų
ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kū
Ir žemele margucziiike
ant medžio per nakti, bet ji nu raszeziuose ir žurnaluose prisisulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
Visa, visa paregės!
imti ir pakavuoti. Už tai ir pažinsita kad baisiai .daug der
Platinkit “Saule”
Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyna
Kur tik szviesu, kur tik
Kristus buvo ta paczia diena lingos žemes dirvonuoja Lietu
Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
szila,
voje. Reiszkia Lietuviai, kad ir
nuo kryžiaus nuimtas.
ir visos bobos; Teipgi juokai,
No.166—Apie Sūnūs MalBažnyczia”, isz kurios jis pasi Pilna, pilna tiek vaiku,
Kai Hai miestas buvo paim vergijoje, parodo kad jie neno
rodos, trumpi pasakaitymai ir kiaus; Iszklausyta Malda
vogė tuziną kriošiu, varpai, žva Ju krykszti dainele kyla,
tas Žydai pakorė nuo medžio ri Komunistams tarnauti.
Vargszo; Geras Medėjus. 20o.
t. t., 52 puslapiu, 20c.
lia, aliejaus pecziuka ir keletą Ligi pat dangiaus taku.
----------------karalių,
kurio
lavonu
jie
nuo
to
Linksma Alleliuja
No.112—Trys apysakos apie
No.172—Apie Duktė Mariu;
giesmininku,, ir paliko szita Nebesnaus gamta, ir dienos
kryžiaus medžio nuėmė pirm
In Toledo, Ohio, Detroit, po- raszteli:
pinigai galva-žudžiai; Ražan-. Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
Vis pradės gražyn, linksmyn,
Visiems!
negu saule nusileido.
licijantu nustvertas kai jis per
ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
“Tiems Kuriems Rupi: Visi Viso to Velykos vienos,
Jobas, savo varguose paste sniegą ir per pūgas stengiesi
Kristupą; Juokingi szposelei;
szitie daigiai buvo paimti ne be Yra praneszas pirmyn.
No.173—Apie Talmudo Pa
bėjo kad “Medis turi vilties, pabėgti, William R. Robinson
Su szia szvente Velykų sku
gero tikslo, jie yra tik pasi Gal geriausiai džiaugtis moka Kaip traukt giliukingai Einiki slaptys ; Du Mokiniu; KamTszir kiti szposeliai, 20c.
biname vela su szirdingais ve- jeigu jis buvo nukirstas, jis vėl prisipažino kad jis antru kartu skolinti ir bus ne už ilgo sugra Tik pavasaryj vaikai,
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.
ima žaliuoti ir net kelmas isz- buvo apvogęs Hillcrest vieszNors neturi džiaugsmo stokos,
No.116—Istorija ape Sieralinimais visiems musu skaity
žinti. Tai yra Dievo valia. ’ ’
No.175—Kuczios Žemaites;
leidžia atžalas.”
buti, pasiaiszkindamaš
kad
ta. Puikus apraszymas. 119
tojams, draugams ir patinsta
Kunigužis nepaisė nei apie Ir žiemos balti laikai!
Gudras Piemenis ; Isz Ko Susi
Tas pats Jobas sako kad liki pirma syki jam taip lengvai
-------------------------- --------------------------------puslapiu, 20c.
miems.
gera tikslą, nei apie Dievo va
darė Anglis; Kaimiecziu Aimamas isz jo szirdies vilti iszple- pasiseko tas vieszbutis apvogti
Yra tai puikiausia szvente
lia, bet prasze policija surasti
No.119—Keturios istorijos, navymai; Eiles; Kokis Budais
Skaitykit “Saule”
sze, kaip vejas medi iszrauna. kad jis dabar sugryžo isz Mi
isz visu ir tai tokia kad kožnas
ta vagi ar tuos vagius ir juos
apie Gražia Haremo Nevalnin- Apgavikai Apgauna Žmonis;
tik
pasiskaityti
ka
----------------------------------------------- chigan,
džiaugėsi isz laimes kitu. Duok
suaresztuoti.
ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
KATALOGAS
laikraszcziai
buvo
rasze
apie
jo
Vaikueziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
Dieve'kad visi musu pageidi Ir Kristus, Naujame Testa
pirma
vagyste,
ir
nutarė,
ka

20c.
mai iszsipildytu. Kiek tai var mente savo pamokose ir prily
KNYGŲ
Vienas augsztas dipliomaats
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
dangi
jis
ežia,
tai
neimtu
pro
ginimuose
medi
vis
vartuojo
:
No.120
—
Dvi
istorijos
apie
go, bado ir nesmagumo turėjo
Vakaru Vokietijoje yra atsta
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
me paneszti per taja sunkia be Taigi, kiekvienas medis, ku szali ta vieszibuti dar karta, ap tytas nuo savo pareigu jau Visi pirmieji Katalogai dabar Valukas isz girios; Ant nema
lankyti ir apvogti.
darbe, o bet turime kensti ir ris neduoda gero vaisiaus, bus
daugiau kaip trys sanvaites. yra negeri. Szis Katalogas no. 58 pus., 20c.
--------_
, Kitokios Knygos
iszkirstas ir inmestas in ugni.
nenusiminti ant dvasios.
No.127—Trys istorijos apie
Vakaru Vokietijos valdžia lau užima visu anų vieta, todėl
Garstyczio grūdas, tiesa, ma
In Aiken, South Carolina!, kia patikrintu žinių isz Užsie
Džiuagsis tieji, kurie yra
Duktė Pustyniu; Peleniute;
užsisakykite knygas isz
žiausias
tarp
visu
seklu,
bet
už

policijantai
jieszko
vagies,
ku

No.178—Tikrausias Kabala?
apsiaubti savo vaikelias, anū
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
szito Katalogo
nio Ministerijos, kuri yra ji
augės,
didesnis
už
visas
daržo

ris
buvo
insilauzes
in
“
Dievo
kėliais, giminėms ir patinsta
Nr. 1955
No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
intarus, kad jis buvo davės inves,
ir
isz
jo
darosi
medis.
mais ir stvens taja diena Prisi
dimieras; Bedali; 44 pus., 20e Ateites su pagelba Kazyrom.
sakytma visus Žydus iszžudinti
Vieszpats
atsake:
Jei
turėtu

kėlimo Vieszpaties. Bet dauge
ISTORIJOS, PASAKOS,
Lietuvoje. Jis yra Otto BrautiNo.132—Trys istorijos: Apie 25c.
lis bus tokiu kurie atsiskyria mėte tikėjimą, kaip garstycziu
APYSAKOS, IR T. T.
gam virszininkas Užsienio Mi
Anglorius isz Valencziojs, Ko No.180—Kvitu Knygute
grūda,
jus
galėtumėte
sakyti
nuo saviszkiu ir mylimu ypatų
nisterijos Rytuose. Jis buvo
žnas daigtas turi savo vieta: del Iszmokejimo Pinigu Ligo
szitam
szilkmedžiui
:
iszsirauk
No. 101—Kapitonas Velnias. Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
apvaiksttines taja szvente su
dirbės po Užsienio Ministeriu
save
ir
persisodink
in
jura,
tai
nuliudimu. Del tokiu ir siun180y2—Kvitu
Knygute
Brehtano kasslink Sovietu rei Puikus apraszymas, didele ?6 puslapiu. 25c.
jis
jusu
pasiklausytu.
cziame savo suraminima su
kalu, yra, buvęs ant Alfred Ro- knyga. 404 puslapiu. 50c.
No.129—Keturios istorijos; Draugystėms, del Kasieriaus
Kristų
nužudė,
pakabino
ant
Linksma Alleliuja!
No. 201 Istorija apie Amži Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
senbergo sztalbo. Alfred Roseiimedžio.
«
— Redakcija.
bergas vėliau buvo mirties na Žydą. Jo kelione po svietą Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
___________
Sztai ežia buvo vienas žmo
bausme pasmerktas irmužudin- ir liudymas apie Jezu Kris Beda; Tamsunus prigauna. 58
No.194—Trumpas
Katali
gus,
vardu
Zakajus,
muitinin

tų 20c.
tas in Nuremberg.
Vieszpats Dievas paliko
kiszkas Katekizmas, pagal isz
puslapiu, 20c.
ku
virszininkas
ir
turtingas.
--------------- ----mums Velykų, Pavasario ir
No J 02— Prakeikta, meiliaNo.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
Jis
norėjo
pamatyti
Jezu,
kas
Prisikėlimo Vilti ne kokioje
mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Padeji
jis
esąs,
bet
negalejodel
minios
mais. 35c.
knygoje, bet kiekviename pa
ni. 62 puslapiu, 20c.
z
nes
pats
buvo
mažo
ūgio.
Taigi,
vasario 'žaliame lapelyje ir
No.196—Stacijos arba Kai
No.134—Dvi istorijos: Baisi
jis
užbeg
’
o
prieszakin
ir
inliipo
sprogstancziame bumbure.
Žudinsta, Urlika Razbaininka, vari ja Viesz. Jezuso Kristuso
in szilkmedi.
------------------ r
15c.
43 puslapiu, 20c.
------------ --------Nei bankos knygute, nei kiNo.197—Graudus Verksmai
No.141—Apie Kalvi Paszku,
Musu, Lietuviszka giesme
“szenius neparodo' 'žmogui ar jis
ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Apbagotas ar ibiednas. Vien tik del Velykų teipgi ta medi pri
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
tas. 61 puslapiu, 20c.
szirdis parodo kas bagotas, kas mena, kai mes giedame “Kry
No.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
biednas. Žmogus yra turtingas žiaus Medi, Tu Garbingas.”
bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. Pa
----------------------------------------------ir laimingas sulyg to, kas jis
Kuzma Skripkorius Likos Tur gal senoviszko būda, 15c.
Naujosios Anglijos Lieutviu
yra, o ne sulyg to ka ar kiek
No.198—Gromata arba Mu
tingu Ponu. 35c.
Kunigu Vienybes susirinkimas
jis turi.
-‘L y
No.142—Apie ’Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
invyko szesziolikta diena szio
---------------------Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz groma
menesio. Susirinkimas b u v o
Medis baisiai daug" intakos
Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
suszauktas Szvento Petro bažtojaus Jeruzolirpa. 10c.
turėjo ir turi žmonijos istori
lapiu, 20c.
nyczioje kur tuo paežiu laiku
joje:
No.200—Eustakijuszas. Is
No.144— Apie Ranka Apvyko keturiosdeszimts valandų
Rojuje Jievai nuo medžio nu
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
atlaidai.
siskynė uždrausta vaisiu.
------------ --------Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
Pranaszas gyvate pakabino
No.201—Istorija apie AmžU
va Zokoninka Bernadina. 61
A COMMON-SENSE APPROACH TO AMERICA’S PROSPERITY
Lietuviu žodyno, enciklope
ant medžio kryžiaus, ir tie, ku
na Žydą. Jo kelione po svietą
puslapiu, 20c.
dijos redaktorius, Daktaras
rie in ta medi pažiurėjo iszgijo.
ir liudymas apie Jezu Kristų.
Juozas Grinius yra pakviestas
No.145
—
A
p
i
e
Velniszkas
Nojus isz medžiu savo laiva,
Pukius apraszymas. 20c.
paskaityti paskaita kultūros
Malūnas Kaip Studentas Lo
arka pasistatė.
way assures you that you and your family
AST YEAR was a record one for our
Kongrese, Chicagoje.
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
will be protected in the future. Your prin
a
country.
More
Americans
were
work

Maižieszius, nusilaužęs nuo
------------ -------ing — earning more and owning more cipal invested in Bonds is safe — not sub
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
medžio szakele, iszvede Žydus
Garbei. 15c.
ject to market fluctuations. Your returns
than ever before. It all added up to the
Gel mes galėtume ir isz tu
puslapiu, 15c.
are sure — Bonds pay an average of 3%
isz Egilpto žemes.
greatest prosperity this country has ever
musu nevidonu, engėju Komu
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
per
year, when held to maturity. Your
known,
a
prosperity
that
will
last
if
each
Rojuje Vieszpats Dievas pa
Bonds are liquid savings — you can always
of us takes advantage of an opportunity
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. kių Seraphiszkas Officium. 15c
sodino gyvenimo medi ir gero
cash them after 2 months, should any
that is knocking.
62 puslapiu, 20c.
emergency arise.
ir blogumo žinojimo medi.
Now is your best opportunity to save.
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
Vieszpats pamaitino Abrao
It’s easy and human to get carried away
Right now, while your earning power is at
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
when plenty is coming in. To spend more
mą, numazgojo jam kojsa ir pa
its peak, is the best chance you’ll ever
than you can afford, buy more than you
No.152—Apie Kajimas, Drū
Užsisakant knygas is»
have to put something aside for your fu
tarė jam po medžiu pasilsėti.
can pay for in a reasonable length of time.
ture.
If
you
haven
’
t
been
able
to
save
up
tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
Juozas iszaiszkino dvie j u
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,
tik numeri knygos. Pinigus
lapiu, 20c.
Faraono tarnu sapnus kalėji
have a simple, systematic savings plan —
will spend wisely, buy sensibly and save
one that works automatically. Your Gov
No.155—Szakinis
Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Orme, vienam pasakydamas ‘1 Fa
regularly. For as Treasury Secretary Hum
ernment
has
provided
just
such
a
plan.
And
Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino Moraonas nukirs tau galva, ir taphrey recently said, “The continued suc
millions of Americans are already cashing
cess of our economy depends not so much
ni-Orderi, o jeigu norite pini
piu, 35c.
' ve pakars nuo kryžiaus medžio,
in on it.
upon Government, but upon the efforts of
ir paukszcziai tavo kuna Nu
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregisall our people.”
Why don’t you join them? Sign up for
I
draskys.
noriaus, KlaTa, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
So let’s all be sure and do our part —
U. S. Series E Savings Bonds on the Pay
Nepamirszkite dadeti
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
and preserve our American prosperity for
roll Savings Plan where you work. Or buy
deszimtuka ekstra del prisiunourselves and our children. .
Bonds regularly where you bank. Either
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
“Talmudo Paslaptys”
timo kasztu.
No.151—Apie Vainas = SzvilFor the big things in your life, be ready
Visi Moni-Orderiai ir Pini
ŽYDU TIKYBOS
pikas, Pas Merga, Gražios
with U. S. Savings Bonds
:: PRISAKYMUS ::
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
nukas Karalium, 62 pus., 20c. turi būti siusti vien tik ant
The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks,
Labai užimanti apysaka
szio adreso:
for their patriotic donation, the Advertising Council and
Per paczta, 25 Centai
No.153—Apie Gailuti, Du
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., - ĮL 3. &
lapiu, 20&
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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Boba Kytresne Už Velnią
* VIENAM kaime, gyveno jau
nas gaspadorius, jisai buvo
vedes labai gražia paežiai iii na
mus, jiedu teip labai sutiko,
jog niekados vienas kitam pik
to žodžiu ne sakydavo, bet vis
meilei pasikalbėdavo ir nuola
tos buezuodavosi. Karta tropijosi, kad velnias aplink kelaudamas, o ta jauna ipora ap
lenki. Jisai ne menkai nusiste
bėjo isz tos poros ir bandė ja
ardyti, nes jam nepasiseke,
nors jisai visaip bando.
Kaip jisai visaip bandė ir ne
galėjo ta jauna pora suardyt,
perpyko ir iszejo isz. to kaimo.
Teip be eidamas jisai sutiko
Isz priežasties
sena boba.
Prisiartinanczios Szventes
Toji ji klausė:
Velykos,
— Brolau! Kur tu trauki l.
Velnias indukes atsake:
Ir szios Dideles Szventos
— Ach, ko klausėt, juk tu
mane tik ne gali gelbet.
I Sanvaites,
— Kodėl? Atsiliepe boba,
Neturiu jum ka praneszt,
ar tu nežinai, kad mes bobos
Nes esu teip užimtas
daug žinom ir iszmanom? Pa
sakykit tiktai kas tau kenke,
Del pasirengimą ant
mažu galu ir tau pagelbėt, kaip
tosios szventes,
jau daugelėm pagelbejau.
Jog isz namu niekur
Velnias mislijo: ta sena boba
mažu teip gudri ir butu; ir jisai
neiszkeliavau,
tuojaus jei savo įbeda papasa
O ir mano kurna neturi
kojo ir tarė:
— Pamislyk karta, asz ko
laiko,
Saule Publishing Co., j j
ne puse meto’ isztupejau tam
Mahanoy
City, Pa.,U.S.A.
Tiktai,
$1.00 ku-I;Jį Priimti su savo apsisakelems.
• kaime
prie tu...
jaunavedžiu,
riedu teip dailei gyvena, ir no Todėl,
1 » tuom kart pasilikit
c>
rėjau juodu kaip nors supeszSveiki ir laimingai,
dyt, nes niekaip negalėjau ir
Tegul visi sulaukė
gana, kur-gi asz dabar neperpykes 'busiu, toki ilga laika suTeip dideliu szveneziu
gaiszes, o nieko neisztaises.
Prisikėlimo Kristaus.
Boba jam atsiliepe:
— Tai man tiktai menkas
sziposas, ežia tau ta garbia padąrysu.
>
Velnias isz to’ labai džiaugė
si’ir klausė bobos, ka jije už
tai pareikalaus.
— Asz daugiau nieko ne
noriu, kaip tiktai pora nauju
vyžų arba pora zambiiiiu kur
piu.
'
Velnias jai ta viską prižadė
jo’. Teip juodu pasisznekeja,
persiskyrė ir boba nueidama
tarė kad jisai ne per toli nu
keliautu, nes jije da sziandien
ka apsiėmė padarys.
Dabar jije nuėjo iii ta kaima
pas ta, jaunai gaspadinia, ta
■ tiktai viena name buvo, vyras siu, kad judu da geriau sutik
ant lauko’ are. Boba in stub'a site ir per visa amži ne jokioinejus pirmiausia dalies meldi, pikto- žodžio nepasisakysite.
o ta gavus pradėjo visokiu nie Jaunoji pati džiaugėsi ir
kiu zaunyt.
melde bobos, kad jije pasaky
— Ach, mano mieloji szir- tu ta mokslai, prižadėdama ja
dyte, kokie tu tik graži ir ap gražiai apdovanot.
veizdi esi, tavo vyrelis rods Boba tarė:
gali su tavim isz szirdies pasi- — Ant tavo vyro galvos ne
džiaug’tie; asz laibai gerai ži toli nuo pakauszio yra vienas
nau, kad judu gražiai sutinka- žilas plaukas, ta plauka tu jam
et, kaip ne viens žmogus visam turi nežinant nupjaut, ati pas
sviete; nes mano- visztyte, ma kui judu per visa savo amžių
no dukrele, asz tave panioky- ne tiktai tokio bet da didesnėje
meileje gyvensite.
Jaunoji pati mislijo, jog tai
teisybe ir klausytos bobos, kaip
jije galėtu savo vyrui nežinant
padarytie.
Su 283 Paveikslais
]>
Boba tarė:
160 Puslapiu
;
— Kaip tu tavo vyrelui
8 col. ilgio, 5y2 coL pločio J pietus nuneszi, tai tu jam sa
Iszaiszkina sapna ir kas Į> kyk jog jisai savo galva ant ta
ateitoje stosis. Su priedu vo kėlu padėtu ir perpiete perplanatu ir visokiu burtu. Į snaustu, o kaip jisai bus užmi
Knyga in minksztos po- ji gęs, tai tu iszsiimk'barzdskuti
pieros virszeliuose. :: :: Į, isz tasziesz ir ta žilaji plauka
Pinigai reikia siusti su j» nupjauk.
Tas viskas jaunajei paezei
užsakymu: x
jį
labai patiko ir ji bobai gerai
apdovanojusi ir pasidekavodama paleido. Boba nuo josios
iszejus nuėjo ant lauko pas vy
ra, kur jisai are.

— Laba dien, laba dien, pacziuti, laba dien!
— Dėkui, dėkui, senut.
Teip dviem pasilabinus boba
meldi, kad jisai biski apsisto
tu juk ir jautelem reike prisikvepstyt. Jisai ir apsistojo.
— O ka-gi nori senute ?
has paszoko nuo žemes ir dabar
Jiji tarė:
— Ach, mano mielas vaike ar tu matai, czupt jei už galvos
li, mano szird asz vos tau galiu skepeta nuplesze ir insikabino
pasakyti, teip asz nusigandusi, jei in plaukus, o dabar pradėjo
ja baisiai muszt ir draskyt ta
ir pradėjo baisiai rėkt.
rydamas :
Vyras tarė :
— Nes kas tau yra, tiktai >— Tu nevidonka, tu razbaininke, tu galvažude, ar tai tu
tu sakyk.
Boba dabar rėkdama tarė: del to teip priesz mane dejeisi
— Judu su savo 4 paežiui e, gera ir mane mylinti, kad tu
žinau, labai gražiai sutinkate; greiezaiu mane galėtum nužunes ah Dieve apsaugok! Jije ta dintie; asz tau dabar parodysiu
ve nori papjautie ir kita vest, ir užmokėsiu, kad tau ta dau
kuris daug bagotesnis už tave ; ginus velniszka 'baisybe in mis
asz dabar pas. ja buvau, o tai ti nepareis.
asz visa ta baisybia maeziau ir Jije melde, kiek tiktai galė
jo, nse tai nieko ne maezijo, ji
datyriau.
Žmogus isz tos sznektos nu sai jai tiek davė, kol suvis pa
sigando ir klausė bobos, ha ji ilso.
sai nžeinojo, kada ir kaip jo Velnias ne toli už akmens su
sirangęs tykojo ir pamatęs ana
p ai t tai nori daryt.
Boba tarė:
skaudu muszima suplojo in
— Sziandien ant pietų, rankas ir juokėsi aiszkiu balsu,
kaip ♦ jije atneša pietus, tai tu nes potam jisai pats pasikratė
rės barszdskuti savo tasze, o tos baisybes ir pasibiauryjo tas
tai ji tau sakis, kad pavalgęs in bobos buklystes, sau laistyda
josios sterble galva padėtumei mas: žiūrėkis tiktai, ta boba už
perpiet persnaustie, o kaip bu mane piktesne; biesku žmones
si užmigęs tai jije tau galva nu
pjaus.
Vyras už tai jai gražiai padekavojo ir pažadėjo jai kitu kar
tu szaunai apdovanotie; ir bo
ba dabar toliaus ėjo ir in rugiaus inejo pasislėpt, idant ma
tyt kaip tiedu žmones ant pie
tų peszis. Kaip jau pietų laikas
atėjo, tai pati susijieszkojo vy
ro barzdskuti ir insidejo in sa
vo tasze. Bet vyras su dideliu
nerymaseziu pietų laiko, lauke
norėdamas žinotie, ar-gi tai
viskas teisybe bus, ka ta boba
jam papasakojo. Jije atėjus
tuojaus jiedu alpsikabino ir
sikanai pasibueziavo, kaip jau
papratie buvo-, ii* atsisėdo pietų
valgyt. Kada jisai pavalgė, pa
ti tarė jam:
— Eiksz szen ir dek savo
-galvele in mano sterble ir prasnausk perpiet, juk .nuvargiai
ligi pietų.
Jisai teip padare ir nudavė
jog miega, nes jau dabar jisai
numanė, jog tai teisybe, ka bo
ba jam pasakojo. Jiji numany
dama, jog jisai miega, pamaželi barzdskuti isz taszes isztrauke, kad jam žilaji plauka nu
pjaut. Nes jisai, kaip nemiego
jo tuojaus pajuto ir kaip žai-
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Apie Uždėjimą
x Miesto Vilniaus
gjEKANTE pasaka gyvuoje
da terp Lietuviu isz padavi
mo apie uždėjimą sostapiles
Kunigaiksztystes
Lietuvos
miesto Vilniaus.
Viena kart Lietuviszkaš ku
nigaiksztis Jagela medžioda
mas su visu dvaru po aplinkinia, labai gėrėjosi aplinkinia
prie inpuolimo upes Vileikos
in Vilija. Vieta teip labai jam
patiko, kad negalėjo atsi
džiaugti tuom regėjimu ir per
tai pasivėlino sugrysztie na
mon, o ir užstojo naktis, turėjo
nakvoti ant kranto upes.

S apn a v o s i kunigai k s z c zi u i-,
buk priesz ji stovėjo didelis ge
ležinis vilkas, o jame daug vilkucziu mate, kurie visi garsai

staugė. Pabudęs kunigaiksztis
apsakė savo sapna bajorams,
reikalaudamas iszaiszkinimo,
ka-gi tas galėtu reiksztie. Nie
kas vienok gerai iszaiszkinti
negalėjo. Tada paszauke vy
riausius ir iszmintingiausius
vaidelotus, (kunigus), idant
tie iszreiksztu, ka ženklina sap
nas kunigaikszczio. Ir vienas
iszklausias sapna kunigaiksz
czio, apsakė jog vilkas ženklina
kad ant tos vietos turi būtie
miestas, o maži jame vilkucziai
ženklina gyventojai, geležinis
kad miestas bus drūtas garsin
gas ka reiszkia staugimas.

Po rodai su virszininkais ir
bajorais tarė tada kuningaiksztis:
Noriu czionais uždėti miestą,
nes vienok geistau dažinoti ar
bus jam geras pasivedimas ir
szvies laime ant szios vietos,
jeigo nemokėdami padėti pra
džios imsime budavoti.
•Suszaukta ant rodos velei
veidelotus ir tie apaiszkino kuningaikszcziui vale dievaieziu.
— Miestas bus garsingas ir
laimingas, tarė kunigai, jeigo
bus sulbudavotas miestiszkas
mūras ant galvos vaikino, ku
ris turi būtie vientureziu ir gy(Tasa Ant 4 Puslapio)

Svarbus Praneszimas

Mes mėgstame teisingysta ir
geidžiame, kad ir visi teisin
Kunigaiksztis nusidžiaugė gyste laikytųsi. Todėl, tankiai
labai, ba pamate kad vale die- primename, idant kožnas skai
vaieziu sutinka su jo narais.
tytojas, kurio laikas pasibaigė
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokesties, nes ilgai negalime laukti.
Juk del visu yra tas žinoma,
kad darbas pabrango, popiera'
ir kiti intaisymai, nes uždyka
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti
skaitytojai ir nuoszirdžiai dekavojame visiems už platinima
“Saules,” lai visus Dievas už
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai
ir sesutes jusu laikraszti, o mes
už tai busime jumis szirdingai
dėkingi. — “Saules” Redyste.

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti
Ir seka svieto sanjudi;
Jis nori viską dažinot,
Nes jam vis rupi iszgalvot
Kaip ir kur dalykai stovi;
Ka pasaulis isz jo nori.
Ar dalykai eis blogyn,
Ar žmonija ein’ geryn.
Jis skaito laikrasztininkus.
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais,
Ir neužsideda su ginezais.
Bet jis “Saule” pasiskaito^
Ir jis gauna protui maisto.
Linksmina ji Taradaika,
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias
Apie krikszczynas, vestuves
ir 1.1.
Senesnieji teipgi skaito
Kas kur mire in kiek laiko.
Nes “Saule” visur szvieczia,
Tolimus krasztus palieczia.
Ji daug girdi, daug ir mato,
Ir skaitytojams pasako.
Žmogus skaitantis žines, mato
nelaimėms ir atsitikimais.
— Gal jusu draugai yra
nusiminė ir neramus laike
szios bedarbes, tai pasakykite
jiems kad užsiraszytu sau
“Saule”, o bus jie jums už tai
dėkingi, nes “Saule” priduos
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

“Saule”, kaip szviete, taip
ir dar tebeszvieczia tikriems
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

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

i

lėtai apmonyti ir apgauti, jau0
tu dabar piktesne ir būkles ne
už mane.
Ir kada ana numovė, jisai
karti kartu numėtės, kaip szuvis teip staigai pabėgo, o boba
savo keliu jo besidžiaugdama,
kad jiji kytresne buvusi už vel
nią, ir kad jisai nuo josios bai
— Asz negalų prie tave ar me gavės, pabėgo.
— GALAS —
tintis, tu menkinai ir mape ga

prie visu nelaimiu vis velnią
kaltina, o ve, tokios bpbos kaip
daug daugiau ir piktesne rieklutia padaro už manė. Pažadė
tus visus ir kurpas jisai jai ati1 davė, nes jisai atnesze baisiai
ilga karta ir ant jos'galo užsi
movė jaises bobai prikiszo ir
tarė:

i

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

ILGIAUSIOS
motinos tokios, kuri noringai
<| paaukuotu ant smert savo vieSTRAIKOS BAIGTOS natini sunu neatsirado. Ant

3-ju Di džiuje Arabu Krasztu Atstoyai

galo net kur ten ant pats rube
žiaus kunigaiksztystes atsira
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
do tokie motere, kuri pastanariauszias šukele per straikas \ ijo tokiam iszkelmi ilgam mie
Unija pasiprięszino. Kompani li Įc iszpildinti dievaieziu vale
ja sutiko tuos darbininkus pa ir paaukuoti savo vienatini
leisti nuo darbo, bet neprava- deszimts metu senumo sunu.
Paskirta iszkelminga diena
ryti. Koks czia skirtumas? Tie
darbininkai vistiek be darbo, ant idėjinio kampinio akme
susiir kompanija net ir czia laimė nio del muro miestiszko;
i

Czia virszininkai, atstovai
trijų didžiųjų Arabijos
vieszpatyscziu stengiasi su
daryti bendra nusistatymą,
kaslink j u kraszto apsaugos
ir sustiprinimo rubežiaus.
Czia atstovaujama Egipto,

Syrijos ir Saudi Arabijos
krasztai. Jiems nepasiseke
prisikalbinti Karalių Jorda
no, Hussein, kad sudarytu su
jais bendra frunta.
Isz kaires in deszine: Syri
jos Prezidentas, Shukri el-

joPer szitas straikas kompanii ja neteko apie pustreczio mili
jono doleriu savo bizniui; darj bininkai neteko apie pusantro
Kuwatly; Saudi Arabijos milijono doleriu algomis.
Karalius Ibn Saud, ir Egipto
Kompanijai maža beda; ji
Premieras Gamal Abdel Nas i sziais metais jokiu taksu nemo
ser. Visi jie czia susirinko in kės ir savo szieru, stocku nal
Cairo pasitarti ir vienybe su riams neiszmokes; bet ka dar
daryti.
bininkai neteko algomis, jie
jokiu budu niekados neatgaus.
Unijos vadai gali sakyti ka
jie nori, bet tiesa prisipažinus,
szvieczia jusu namus ir atncsza czia unija ir darbininkai viską
jums Ramybes ir Patenkinimo, prakiszo ir kompanija visko
ir lai Prisikelusis Vieszpats, laimėjo.

Į buvo iszžudyta, Palmeros miesI te, Italijoje.
Didžioji Petnyezia yra
Valdisžka s z vent e. Isz tos prie
žasties bankai ir pacztas bus kuris klumpe po savo sunkaus
kryžiaus, prasiszypso ant jusu
uždarytos.

Atmincziai Bieruto,
Budelio Kardinolo
Vyszynskio

Praeita Petnyezios ryta vesztas in Szvento Lukosziaus
5:45 valanda, numirė Jonas ligonine, kur Daktarai sako
Aneeraviczius, nuo 118 W.
Bireli uly., kuris sirgo koki tai ko stogas ingriuvo ir tas darbilaika. Velionis gimė Lietuvoje, ninkas krito žemyn, balkiai jo
atvyko in Amerika daugelis. puolimą sustabdo ir suminkszmetu atgal. Buvo angliakasis, j tino, kad jis iszliko gyvas, neo paskutini karta dirbo Gaspe-į žiūrint to kad jis krito trisderini Stripiniu. Prigulėjo prie! szimts penkias pėdas nuo stogo!
•
•
T •
i
•
1
’Iv
vietines Lietuyiszkos pampi- į žemyn,
jos, taipgi prie AVest Knd Ug-į

Le n k i j o s va 1 d o v a s,

Ji Rusas Chruszczovas,

Už dranga Stalina,

Ir Jkaipo gruziną
Kad taip atsitiko,

j

•

niagesiu ir Moose draugijų. Pa
liko dideliame nuliūdime, savo
paezia Laura; duktere Katari
na, namie ir sunu Joną, isz
Long- Island, N. Y., taipgi tris
anūku; du brolius: Juozą ir
Vinca, mieste, taipgi seserį
Ona. Dinsmore, Scranton, Pa.
Laidojo Panedelio ryta su Szv.
Misziomis in Szv. Juozapo bažnyczioje devinta valanda ir palaidotas in parapijos kapinėse.
Amžina atilsi! •
Didžioji sau vaite. •

Saint Clair, Pa.
Szveųto Kazimiero Parapijos
Didžiosios Sanvaites Pamaldų
tvarka: Kasdienines Miszios:
Kovo 27 ir 28, 8-ta valanda ry
te; iszpaž.intis priesz Miszias.
vakare prasidės 6:30 vai., Mi
szios vakare 7:30 vai. Didžia
me Ketverge, Kovo 29, Miszios

Seredoj pripuola Szv.
Sikstus, o Tautiszka, Vardine: j kare. Iszpažintis vakare priesz
Purkvydas. Ir ta diena: 1933 j Miszias. Miszios 7:30 vakare.
m., Naciai pasmerkia visus Žy Didžioje Petnyczioje, Kovo 30
dus. Žydai turi neszioti Goge ryte nebus pamaldų, nes nelei
lius, kaip kokie szunes; 1949 džiama. Iszpažintis prasidės
m., Louis A. Johnson yra pri- ,1-ma valanda iki 3 vai., popiet.
siegdintas kaipo Amerikos Ap Miszios ir Komunija 3 valanda
saugos Sekretorius; 1632 m., po pie’t. Stacijos, 7:30 vai. va. . .
'
Kanada buvo pavesta ir ati karo. Didžioje Sukatoje Kovo
duota, Prancūzijai.
31, ryte nebus pamaldų nei Mi-

i

Piesztines in vyko,
Kaip taupo du gaidžiu,
Arba kalakutu,
() duszia pekloje
Jau randas Bieruto.
Ir ten su Stalinu,
Kai]) ir su Judosziu,
O tūli kali p sako,
Ir su Barabosziu
Beviarda smaloje
Ir velniai juos plaka,

Arielka tik laka.
Ir užuot laižimo
Ve! n i u kszcz i u kan u op u,
Jie sulig patarles
Ten esamo papo,
Nes vietos ten yra,
Kad tuo visus velnius
Iszvyt iii Sibirą!
O cerkve pastaiczius,
'Statyt ir smukia.
Arielka tik laka.

— K.

sziu. Gavėnios pasninkas tesis
iki vidurnakties Didž. Subatos,
apiegos prasidės 8 vai., Miszios
9 vai., vakare. Bus leidžiama
priimti Komunija per szias MiSzias. VelykuVandeni bus gali
*
ma pasiimti po sziu Misziu. Ve
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
lykos, Balandžio 1, Misziosij
prisikėlimo 6 vai., ryte, su pro
Policijanto Michael Kennedy
cesija. Kitos Miszios 8, 9 ir darbas, pareiga buvo prižiūrė
ti vaikus kai jie eina in mokyk
K virino, taipgi Didžioji Petny- 10:30 valanda.
Del priėmimo Komunijos po la ar pareina isz mokyklos ir
czia, pasninkas, o Tautiszka
Vardine: Strurayla. Ir ta die pietų arba vakare reikalinga turi eiti skersai traukinio riena: 1867 m., Amerika nusipir pasninkauti nuo valgio bent 3 les.
Jis pats netyczia ėjo skersai
ko Alaskos kraszta nuo 'Rusi valandas priesz Miszias ir nuo
jos; 1282 m., “Sicilijos Miisz- nealkoholizku gėrimu bent vie tas rieles ir nemate kad trau
parai. ” Tukstancziai Prancūzu na valanda, Vanduo nelaužo kinys atvažiuoja.
Ketverge pripuola Szv.
Kirilo, taipgi Didžioji Ketvergas, o Tautiszka Vardine: Ei
kis. Ir ta, diena: 1638 m., pir
mieji 'iSzvedai atvažiavo in
Amerika ir apsigyveno prie
Delaware upes; 1790 m., gimė
John Tylės, deszimtas Ameri
kos Prezidentas.

POLICIJANTAS
SUVAŽINĖTAS

K

IDEAL PHARMACY

29 KELLY SQUARE
—
WORCESTER, MASSACHUSETTS.
EI jums reikia Vaistu, kreipkitės pas Registruota Vaistiuiuka, savinihka VYTAUTĄ SKRINSKA. Jis iszpildo
A
mecjikaliszkus daktaru receptus ir patarnauja visokiais
sveikatos reikalais. Taipgi, vaistai yra“ pasiuneziami per
paszta ir in kitus miestus. Užlaiko geriausios ruszies kosmetikos, skutimosi reikmenų, knygų, laikraszcziu, saldainiu, szaltkoszes. rieszutu, cigaru, cigarecziu ir skaniu gėrimu.
VYTAUIAS SKRINSKA, Ideal Pharmacy Vaistines Savininkas.

J
t
t
i
t
t
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— Ne, atsake vaikas, kun i-j gink ia paredita in kvietkas.
gai nesr.prato mano klausinio, j Pastanavinta pastatyti mergai• žmones kunig
o ir nesuprato valos dievu: te ant briaunos iszkastos duožmonių; kunigai atvedė vaiki- | Icngviausiau yra ant svieto, bes szale didelio akmenio, pakudikis ant ranku motinos, rėdyta ir vienas kvietkas ir su
t saldžiausiu yra — pienas kru-' pluosztelu kvietku
rankoje,

doje kada jau norėjo paszvens- lies motinos, kiecziausi yra —! Ant duoto ženklos akmeni tuti ant aukos dievams, vaikinu szirdis mano motinos, kuri au-lrejo pajudinti ir tas griudakas atsikreipė in kunigaikszti i kuoje ant smert savo vienatini rims in duobiįi turėjo ihstumti
sunu.
ir prislėgti nelaiminga auka.
su. s-zitais žodžiais:
Į
Žmonys
visi
czion
susirinkia
Isz sztai stojosi volei stebuk— Kunigaikszti, asz neti
kiu, idant tai butu vale dievai- į negalėjo atsidivinti girdydami las, akmuo puldamas pagriebė
ir matydami toki iszminfi vai-! su savim tiktai pundeli kviet-'
cziu.
kas ant savo amžiaus I ko, o kunigaiksztis jiersitikri-, ku, kuri jei isz ranku iszmuĮ no, jog kunigai neteisingai ap- lsze. Valandoje puolimo visi rebuvo iszmintingas.
Kaip tai? Ne tiki? Juk į roiszke valę Dievu.
getojei sumerkė akis Uz baivale dievu apreiszke -kunigai!i — Tada kunigai norėdami1 mes ne galėdami žiūrėti kaip
puls nelaiminga auka.
. . \
.
siteisinti, apreiszke jog klaida; Praėjo valanda.
Kunigai nesuprato
padare rinkimą aukos, kad vie-į Atidarė akis, Žiūrėdami ant
tos vietos kur stovėjo . priesz
tikrinimu. Pavėlink man kuni toje mergaites paėmė vaiku.
Mat mislino dabar, kad mm'- tai mergaite, nes jie ir dabar
gaikszti, idant kunigams už
stovėjo sau sveika ne tekus vos
duotai! tris klausimus, jeigo gaite nebus teip iszmintinga.
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
man ant ju atsakis gerai, tada
pandelo kvietku kuri akmuo
prislopę.vas užkastu, paaukuotu ant to intikesiu ir — tegul stojas vale in A lsas szalis žmonis
Tarne atsilikime visi mate
idant apgarsintu vėdinimus kumierio isz geros .valos motinos d ieva i ežiu!
Kunigaiksztis tiko ant to nigaikszezio ir vale Dievu, po valia Dievo ir visi labai pralocnos.
— Gerai, atsake kunigaik- vaikas uždavė sekauezius klau - nekuriam laikui atsirado n'ier-,džiugu.
sinius:
j gaite aut aukos.
Tokiu budu miestas Vilnius

APIE UŽDĖJIMĄ ::
MIESTO VILNIAUS

Gavėnios pasninkas tedienines uasztas, pagelbsti ir
m
i, sis iki vidurnakties Didžiosios
apsaugoja jus ir jusu myli
rj* •
ff • u*
' Subatos.
muosius. Lai Jums visiems Ve
lykos Runa kuo Linksmiausios!
•
kos. Rusnaku Velykos teipgi
— Kunigas P. P. Laumakis,
--------pripuola Nedelioje.
klebonas.
Vaisiems musu vietiniam,
--------- ------------■Vy_______
Lietuviams linkime Linksmu, j Tamaqua, Pa.—
Pasekmingu
ir
Laimingu I
vieno meto am
Szvencziu, lai Dievas visus už- j žiaus ju0,zas yy a s s e 1, inio
visa k un igaiksz t i st ia.
laiko sveikus ir gyvus ir kad • J)u|eh Hill buvo suzeistas, kai
Pusėtinai laiko praėjo,
darbai prasidėtu kuogreieziau-, jjs nupuolė nuo stogo in Lon'e
šia, o tas padarytu visiems di-jg^ar Qemeiit kompanijos fabdžiausią džiaugsnia.
rika in Nazareth. Jis buvo nuJau mirė Bierutas,

Žinios Vietines,

SAULES SKAITYTOJAI
Rcmkitc Modcrniszka Lietuviszka Vaistine

O

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas
taip paszieliszkai
brangsta, tavoras, popiera, ma
szinos, ir darbininku algos, kad
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at
sipraszydami aiszkina kad jie
jokiu budu negali galas su galu
suvesti.
“Saules” redakcija nenori
dar labiau savo skaitytojams
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus
galima iszsisukti!
Bet, už tai “Saules redakei j a labai gražiai praszo visu
“Saules” skaitytoju in laika
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau
kasztu, sekti tuos, kurie pave
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 praszo
me 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
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo
neturime, bet nuoszirdžiai ir
vieszai padėkotume tokiems
geriems musu laikraszczio re
mejams, kurie ir mums padėtu
nusipirkti popieros “Saulei.”
Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas, ’ ’ mes galėtume ‘ ‘ Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte
ja vis skaityti!

v i ausi u !!
a

ra

džiausiu '!
3—Kas v ra ant svieto
cziausiu
Kunigai pamisime ir pasiro

Paskirta diena volei susikuo-i likos uždėtas, ir mio vardo vil
kino daugelis žmonių, pribuvo,ko matyto sapne upes/ Vilijos
ir kunigaiksztis su savo yirszi-1likos" ] ramintas Vilnius.
GALAS—' 7 : ;
K u 11 i ga i a t v e d e m e r-1

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
... MALDA . . .

saldžiausiu medus, o kiecziau
siu akmuo.

~'x
/

\

Viesz. Jėzaus ir :
Motinos Szvencz. :
Sapnas Motinos Szvencziausios,
mieganezios
ant kalno Alyvų, žemei
Batanijos,
bažny ežioj
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

nadinimu pažiurėjo aut visu
czion esaneziu. Vaikinukas sto
vėjo iiuliedas galva. Visi divinosi kai]) isz klausiniu vaikinu-

ino kunigu. Visi-gi žinoma, bu
vo tvirtais jog atsakymas bu
vo tinkamu ir teisingu. Užsto-

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cta.
SAULE PUBLISHING CO.
MAHANOY CITY. PA. U.S.A

Laivyno Naujausias Kariszkas Laivas

Amerikos Laivyno pirmu
tinis karsizkas Jaivas, kuris
gali paleisti naujausius szuvius, kurie taip intaisyti, kad
jie patys susiranda prieszo

laivus ar eroplanus, ežia
plaukia isz Guantanamo
gulos, Guboje. Laivas
krikszitntas “Boston”.
pirmąjį syki iszplauke

iszInpaJis
in

Laivyno manevras, pratymus. Daug jo ginklu yra dar
vis laikoma slaptoje, kad ki
ti krasztai apie juos nedažinotu.

