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PALEIDO .
SEROVAS GRYSZTA Fordas Reine
ARKIVYSKUPĄ
Eisenhoweri
IN RUSIJA

PADĖTI
Kad Komunistai
Neužimtu, Sako
Sekretorius Dulles

Ir Du Kunigu Isz
Nelaisvės

Nepageidautinas Ang
lijoje

VIENNA, AUSTRIJA. —
LONDON, ANGLIJA. — ;
Viennos katalikiszkas laikraszSovietu Rusijos Slaptos Polici
WASHINGTON, D. C.
tis “Kleines Volksblatt” prajos virszininkas ir galvažudis,
Amerikos Sekretorius J°hn kraujagerys Ivanas Serovas
nesza kad Komunistiszka Ven
Foster Dulles, aplankęs de staiga nutarė gryszti in Rusija.
grija yra paleidus isz nelaisvės
szimts vieszpatyscziu, Azijos
Kataliku Bažnyežios Arkivys
Jis, visai nepakviestas, at- i
kraszte, ir pargryžes namo, sa
kupą Joszef Groesz, kuris buvo
skrido in Londoną prižiūrėti ir
ko, kad Amerika turi Azijos
nuteistas ant penkiolikos me
parūpinti savo kraszto kariszkrasztams padėti su pinigais,
tu in kalėjimą, 1951 metais.
ka apysarga Rusijos Premie4
ginklais, maistu ir pramone,
Arkivyskupas buvo intfirtas
riui Bulganinui ir Komunistu
jeigu nenorime kad tuos kraszuž suokalbi nuversti Komunis
partijos bosui Nikita S. Krustus užimtu Komunistai.
tiszka valdžia.
»
hechevui.
Jis sako, kad Sovietu Rusija
Du kunigai buvo sykiu su
Jis
ketino
Londone
pasilikit
■ su Komunistiszka Kinija sten
szituo szeszios deszimts devy
iki
tiedu
Rusijos
valdovai
czia
giasi subuntavuoti tuos žmo
ii
nių metu amžiaus Arkivyskupu
r
atvažiuos. Bet net ir jis nujau
nes
priesz
mus.
Jis
sako,
kad
fi
paleisti.
Bį / '
J® /;•’
mes turime visokiais budais tė kaip visi Anglai taip szaltai
t
Vengrijos
Komunistiszka
i tiems krasztams padėti jeigu in jo atsilanikyma atsiliepe ir
valdžia, pereita Spalio menesi
norime kad tie Tolimu Rytu už tai jis susiprato ir nutarė
buvo paskelbus, kad Arkivys
pasitraukti
ir
gryszti
in
Rusi

i krasztai pasiliktu laisvi.
kupui yra dovanota ir kad jis
ja.
Henry
Ford
Antrasis,
Se

Kalbėdamas per radija ir te
dabar laisvas, eiti kur jis nori.
Net ir Sovietu Rusijos Am nato \komisijai Vaszingtone,
levizija, Dulles sake kad tie laiJis dabar apsigyveno in Soi kai jau praėjo kada Vakaru basadoriui nepatiko jo tokis prisipažino kad jo pagelbi- yrnar miesteli, netoli nuo Buj krasztai laike tuos žmones, nepageidautinas atsilankymas. ninkas stengiesi sudaryti dapeszto miesto. Jam ežia vale
, kaip vergus. (Czia jis gerai už Ir jis Anglams, su piktumu ga fondą del Eisenhowerio va priimti sveczius, ir vaiksztinedrožė Prancūzams ir Anglams, lėjo tik pasakyti: “Palikite ji jaus. Bet jis sako kad tas jo ti po ta miesteli be Komunisi kurie vis nori laikyti tuos ramybėje.” Bet paskui ir jis pagellininkas taip dare kai tiszkos sargybos.
krasztus, kaip savo nuosavy jam patarė kuo greieziausia isz' po privatinis asmuo, o ne
Anglijos iszsikraustyti, nes jis| kaipo Fordo kompanijos at
bes).
Artistu Gražuole
PRISIKĖLIMAS
Jis sako kad Azijos žmones jam paaiszkino kad nesiranda stovas ar narys. Jis rinko
tiek
Sovietu
policijos
Londone
aukas isz visu tu kurie par
i nori ir tikisi pagelbos isz ga
ji apsergeti ar apginti nuo in- duoda Fordo automobilius.
lingos Amerikos.
Fordas užsigina kad For
i Indijos Ministeris Jawakar-. pykusiu Anglu.
Ir Georgi Malenkovas yra do kompanija ka bendro tu
lai Hehru prižadėjo musu Sekmainius, pagerėjus, ar kad jos1
į retorini, kad jis rengiasi atva- nutraukęs ar sutrumpinęs save j rėjo su tokia kolekta, ar kad
Fordo automobiliu par
tikslas užkariauti visa svietą
oiTODDnrn žinoti in Amerika, Liepos me- pasisyecziavima Anglijoje ir' tie
yra dabar pamirsztas ar pa
SUSPROGO j nesyje, ir asmeniszkai pasi- Į dabar gryszta atgal in Rusija. davėjai buvo priversti prie
mestas.
-----szneketi su Prezidentu EisenMatyti kad Sovietu propa- j to fondo prisidėti.
Tas pagelbininkas buvo
Acziu Dievui, musu Prezi
howeriu.
ganda Anglijoje visai nepasiSZESZELIS ANT
Trys
Dingo
Allen W. Merrell, kuris tuo
dentas Eisenhoweris mato per
Jis sako kad musu santykiai
VISO SVIETO ju palszyvuma, ir drąsiai So
laiku buvo Republikonu Par
. (Tasa Ant 4 Puslapio)
UNIONTOWN, PA. — Laitijos Iždo Fondo narys.
Paryžiaus Gražuole
vietams atsake kaslink Užsieprogramos, šaky- ( vyno d™Jn inžinu e™planas
Draugiszka Ranka nio Pageltos
'
mes
jokios vilties! susprogo padangėse ir nukrito
damas kad
. seke.
APVOGĖ
BANKA
in
Monongahela
upe,
PennsylKruvina
neturime kad Sovietu vadai
Sovietai ir Komunistai daug I
vanijoje.
yra apleidę nors viena isz savo
klaidu yra padare, bet gal ju
Policijantai
sako
kad
vargiai
velniszku tikslu visa svietą pa
WASHINGTON, D. C. —
Vagis Gavo $85,000
didžiausia klaida bus ju slap
kas
ant
to
eroplano
iszliko
gy

Laisvasis svietas yra baisiai vergti. ’ ’
tos policijos, Serovo atsilankyvas
po
to
susprogimo.
Eisenhoweris
pasakė
kad
daug klaidu padaręs kaslink
, mas in Anglija.
TAMPA, FLA. — Vagis pa
Ant to eroplano buvo lakū
mes
vien
tik
už
tai
palaikome
Komunistu ir Komunizmo pra
sivogė apie asztuonios deszimts
Net ir Anglijos Komunistą1
nas
ir
du
pagelbininkai.
eityje, bet dabar butu didžiau savo Užsienio Pagelbos Pro
□enkis tukstanezius dolreiu isz
i ji prakeikė už toki atsilankyEroplanas buvo Laivyno
sia ir baisiausia klaida butu vi grama, kad “Sovietu szeszelis
International bankos in Tam
i ma.
su musu padaryta, jeigu mes temdo vis daugiau laisvu S2F, kuris buvo iszskrides isz pa, Florida.
Ivan Serovas, nyksztukas ir
Columbus, Ohio ir skrido in
dabar tikėtume kad szitas pal- krasztu.”
Frank Massari, bankos vice
. snarglius, sulyg musu miera,
Irene Diaman buvo isz
sžyvas sukilimas priesz Stali Sovietu žurnalas, Maskvoje, Quonset Point, Rhode Island. prezidentas, sako kad tas va
irasiszoko ir daž nojo kad jis
Iszrodo
kad
jo
inžinai
del
rinkta kaipo “Miss Ameri
no garbinima ir ateiti, reiszkia “Komunistas” aiszkiai raszo,
gis neapžiurejo ir apleido apie
/ra be garbes, be intakos, ir be
kokios
ten
priežasties
sugedo
can Venus” del sziu metu.
kad Sovietu Rusija yra persi- kad viso svieto Komunistai ir
penkios deszimts tukstaneziu
jokios intekmes Anglijoje. Jis
ir
jis
nukrito
in
Mononghahela
Amerikos artistai, pieszerevoliucijonieriai gali tikėtis
doleriu daugiau toje bankoje.
gali didis statyti Sovietu Rusi
upę.
jai susirinko New York
Sovietu pagelbos, kur tik jie
Vagis buvo pasikavojes ban
joje,
bet
Anglijoje
jis
jokios
Lakūnai ir policijantai ilgai
Praneszimas
mieste Kovo dvideszimts trerandasi, nuversti to kraszto
koje kol bankos durys buvo de
'ekiszmes
neturi.
jo jieszkojo bet nieko nesura
czia diena apvaikszczioti sa
Skaitytojams! valdžia, ir investi Komunizmą. do. Laivyno Sztabas paskelbej tos dienos uždarytos, užrakin
; Mažo ūgio czesnakas, pipiru vo paskirta “Amerikos Me
Tas žurnalas toliau raszo
tos. Tada jis privertė dvide
. kas dabar su palaužtais spar- no Sanvaite.”
kad visi trys ant to eroplano
kad Komunistai nenuilsiamai
1
sz
’
mts
keturiu
metu
amžiaus
i aais gryszta in ten isz kur ji
žuvo.
kovoja priesz kapitalizma, del
Joseph Patrinostro, bankos
Į koks aitvaras yra paperejes! '
s taikos, lygybes ir laisves.
Dvideszimts dvieju metu
■ kliarka, surinkti jam pinigus.
i
U
n
Isz priežasties kad Velykų
, .
— Gal jus u draugai yra j ir paskui
. .
,
Ar tai skamba kaip taikos
su savo automobiliu amžiaus Christiane RouvAntra Diena Szvente pripuola
*
>
-/
(giesme,
kaip bendrumo
dama? nusiminė ir neramus laike j ji nuveszti in vieta kur to va reau, isz Paryžiaus buvo isz2 VAIKUGZIAI
Panedelyie,
Balandžio
(April)
&
.
szios bedarbes, tai pasakykite gies automobilius stovėjo.
rinkta kaipo gražiausia mer
x
x .
xi
J
Patys
Komunistai,
savo
darMS
2-tra d., tai ateinantis Saules ,
“
.
jiems
kad
užsiraszytu
sau
NUSITRUCINO
gina
sziais
metais.
Ji
buvo
, , .
bais vadina savo vadus melaJoseph Patrinostro buvo ta
numeris neiszeis, kad ir musu j . .
“Saule”, o bus jie jums už tai da to vagies paleistas sveikas iszrinkta in Moulin-Rouge,
darbininkai galėtu apvaikszti- ^lalSdėkingi, nes “Saule” priduos ir gyvas. Jis sako kad jis nega- in Montmartre, ir dabar stos
JACKSON, MICH. —, Pen
Genevos
konferencijoje
visi
nete ta Szvente.
jiems smagu gyvenimą ir nu ’ejo to vagies automobiliaus in gražuoliu rungtynes kur kių metu Donald Robb ir jo tri
Sovietu Rusijos atstovai patys
Dovanokite Mums. Acziu! save pasirodė melagiais ir varys j u nuliūdima.
bus renkama viso svieto gra jų metu sesute Judy pasimirė
laisnius pamatyti.
c
kai jiedu per klaida ar per neO kiti darbininkai ir darbi žuole.
Saules” Redakcija. veidmainiais. Kai jie toje kon
Platinkit
“
Saule
”
apsižiurejima užvalgė vaisiu,
ninkes bankoje taip iszsigando
ferencijoje lipszniai plepėjo
! kurie buvo ju tėvu aptrucinti
ir sumiszo, kad jie per ta savo
į apie taika ir sugyvenimą, RuĮ užmuszti žiurkes ju namuose,
strioka, ne policija, bet telefo
sijos agentai buntavuojo žmo
į Jiedu, užvalgė tu užtrucintu
no kompanija paszauke. Už tai
nes Vietnam, Burma, Izraelio,
vaisiu dar bovinosi ir prikėlė
policijantai pasivėlavo pribū
Pakistan, Indijos ir Azijos
(Tasa Ant 4 Puslapio)
ti, ir vagis suspėjo pasprukti.
fTasa Ant 4 Puslapio)
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‘‘SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

Choras, dirigentas V. Baltrugas kriminaliszkas apraszy
No.158—A p i e Kapitonas
Visu Ražancziaus
SENAS
I
'
szaitis, Chicago, Ill.,
rias, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabege
6—“Čiurlionio” Meno' An Paslapcziu Maldos
VARPININKAS . No.103—Vaidelota, apysaka le; Kasgi Isztyre; Prigauta?
samblis, dirigentas A. Mikuls Del Ražancziaus Draugijos
isz pirmutines puses szimtme Vagis. 60 puslapiu, 20c.
(Tasa
Nuo
3
Puslapio)
kis, Cleveland, Ohio.,
•zio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
Nariu, ant mažu korteliu, ku
7— ‘1 Dainavoj ’ ’ Meno An rios telpa in maldaknyges. Vi-1 audros iszve'rstas. Jis klausos įžlieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
Fabrikantai dabar didina sa samblis, dirigentas -S. Sodeika, sas setas $1.00. Prisiunskite - szitu garsiu giedaneziu ir ver- iideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; VieszSveikiname Visus Su vo fabrikus,, ar visai naujus Chicago, Ill.,
savo orderi ir viena doleri ant kianeziu, skrendaneziu in dau No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
statosi,
nes
jie
tuos
statymo
adreso: Saule Publishing Co., sas ir puolancziu prie vargszes -alpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
Szv. Velykomis!
kasztus gali atmuszti nuo savo jos Choras, dirigentas K. Gau- Mahanoy City’, Pa. U.S.A.
žemes, ir rodosi jam, kad ji ap Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi taksu.
bis, Chicago, Ill.,
stojo jo- sūnūs ir anūkai, kad ba ka negalėjo, savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kū
Plieno fabrikantai ypatingai O-GHartfordo Lietuviu Cho
Nežiurint ar Vice-Preziden— “Saule” turi tiek agen tai ju linksmi balsai, balsai di sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
tas Richard Nixonas bus kan daug nauju fabriku dabar sta ras, dirigentas J. Pefkaitis, tu kiek skaitytoju, nes kožnas deliu ir mažu, susilieja vienon Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne
Hartford,.Conn.,
didatas ar ne, Massachusetts tosi.
yra agentu. Jeigu kožnas skai- sutartinei! ir gieda, jam apie Paganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
10—Lietuviu Bendruomenes tytojas prisiunstu varda tik - laime ir džiaugsmą, kuriu jis ir visos bobos; Teipgi juokai.' No.166—Apie Sūnūs Mai
valstijos Gubernatorius Chris
tian Hert.er jau yra paskelbęs Automobiliu darbininku al- Choras, dirigentas P. Armonas, vieno naujo skaitytojaus, tai 1 savo gyvenime neinate. Ir tašo rodos, trumpi pasakaitymai ii giaus ; Iszklausyta Malda
Vargszo; Geras Medėjus. 20e.
kad jis yra kandidatas del gos dabar sumažėjo, nes jie Rochester, N. Y.,
didelia geradejyste padarytu virves senas varpininkas ir t. t., 52 puslapiu, 20c.
gauna daug mažiau dienu dirb 11—L i e t u vi u Bendru om e n e s- del iszdavystes. ■ Bandykite aszaros 1 ieda jo veidu, o szir- No.112—Trys apysakos apū
Vice-Prezidento vietos.
N0.172—Apie Duktė Mariu;
Choras, dirigentas J. Sinkus, taip padaryt, mieli skaitytojai, i dis plaka svajonėmis laimes, pinigai galva-žudžiai; Rąžan Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
ti.
Windsor, Kanada.,
Agronomijos
Sekretorius
o “Saule” bus jusu didžiausiu
O apaezioj žmones klausėsi čius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
Benson permaine savo telefono Fanneriu uždarbis, ineigos 12—Lietuviu Meno Ansamb- laikraszcziu. Acziu!
ir kalbėjo kitas kitam, kad Kristupą; Juokingi szposelei; No.173—Apie Talmudo Pa
numeri, nes per daug žmonių vis mažėja. Mažiau ir mažiau lis, dirigentas L. Kaulinis, Phi
niekuomet dar senas Michie- Kaip traukt giliukingai Einiki slaptys ; Du Mokiniu; Kam Iszžmonių dabar perkasi ukius, ladelphia, Pa.,
ji vis szaukia iszkolioti.
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
Prasidėjimo Parapijos Soda- jiez taip stebuklingai neskam ir kiti szposeliai, 20c.
13
—
-Lietuviu
Choras,
diri

farmas, nes jie jauczia kadjie
bino.
(
;No.ll6
—
Istorija
ape
Siera' iecziu Choras, dirigente O.
No.175—Kuczios Žemaites;
Detroit mieste, suaresztuo gali daugiau, užsidirbti fabri gentas J. Sodaitis, Winnipeg, Piežiene, Chicago, Ill.
Bet staiga didysis z varpas ta. Puikus apraszymas. 119 Gudras Piemenis ; Isz Ko Susi
tas už pavojinga važiavima, ke, kur valandos trumpesnes ir Kanada,
puslapiu, 20c.
darė Anglis; Kaimiecziu Aima■ 38—“Varpo” Choras, diri kažin kaip abejojaneziai su
14
—
Lietuviu
Vyru
Choras,
dalbas
lengvesnis.
vienas žmogus pasiteisino tei
gaudė
ir
nutilo.
Sumiszusieji
No.
119
—
Keturios
istorijos,
navymai; Eiles; Kokis Budais
dirigentas M. Cibas, Great gentas S. Gaileviczius, Toron 'pritarėjai, mažieji varpai, taip apie Gražia Haremo Nevalninsėjui: “Asz buvau per girtas
Apgavikai Apgauna Žmonis;
to, Out. Kanada.
pesczias eiti namo, už tai asz Bankos dabar nesiskubina Neck, N. Y.,
jau suskambėjo neužbaigta gai ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
39—Visu Szventuju Parapi
draivinau. ’’
paskolinti pinigu ant nauju -15—'Marijos Augsztesniosios
da ir taip pat nukirto1 ja, tar Vaikucziu plepėjimas, 62 pus.,1 Paveikslai. 20c.
jos
Choras,
dirigentas
R.
Sabo

Mokyklos Choras, dirigente se
namu, ant morgicziu.
tum insiklause in liųdnai gau- 20c.
* No.176—A-Be-Cela, Pradžia
nis,
Chicago,
111.
suo
Bernarda,
Chicago,
Ill.,
In Nashville, Tennessee, su'džianezia didžiojo varpo gai No.120—Dvi istorijos apie Skaitymo ir Raszymo. 25c.
16—“Nemuno” Meno An 40—Westville Lietuviu Pa da, kuri dreba ir plaukia, ir Valukas isz girios; Ant nemu
imtas valkata, buvo užklaus In penkis metus, ukiu, farmu
tas: ka jis daro, kur jis dirba? skaiezius sumažėjo daugiau ne samblis, dirigentas A. Vaitkus, rapijos chords, dirigente J. rauda, iszleto nutildama ore. no. 58 pus., 20c.
Kitokios Knygos
Karpiute, Westville, Ill.
Jis teisėjui pasakė: “Mano tė gu 700,000. Tie farmeriai ar East St. Louis, Ill.,
Senas varpininkas bejiegiai No.127—Trys istorijos apie
17—Omahos Lietuviu Cho Dainų Szventes Komitetas, susmuko ant suolelio, ir dvi Duktė Pustyniu; Peleniute;
vas bomas, ir asz esu jo pagel- pardavė savo tas farmas, ir iszras, dirigentas M. Leszkys, O- specialiai kreipiasi in pavie paskutini aszari letulycziai rie- Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabala?
bininkas. ’ ’
važiavo in didelius miestus, ir
niaha, Nebr.,
nius dainininkus, sziuo metu I da jo nublankusiu veidu.
No.128—Dvi isztorijos: Va) arba atidengimas Paslapcziu
gavo sau darbus fabrikuose.
18— ‘ ‘Pirmyn ” Lietuviu negalinezius dalyvauti choruo Ei, siunskite -pavaduotoja! Hmieras: Bedali, 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom
Suaresztuotas už tai kad jis
._____
Choras, dirigentas K. Steponą,- se, kad jie padėtu savo, balsais Senas varpininkas jas atskamsavo žmonai buvo režes su vy
No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
viezius,
Chicago,
Ill.,
sziam tautiniam invykiui. Pa bino.
— V. P. Anglorius isz Valenczioj^, Ko No. 180—Kvitu Knygute
no bonka, Jersey City gyvento
19—Prisikėlimo Parapijos geidaujamos ir dainininku gru
— GALAS —
jas pasiaiszkino: “Asz tik iiožnas daigtas turi savo vieta: del Iszmokejimo Pinigu Ligo
Choras, dirigentas V. Verikai- pės, o yipacz isz tu vietovių, ku
rejau ja užmigdinti. ”
Ka pasakė katras pacziuojas, niams. 35c.
tis, Teronto, Cnt., Kanada,
riose nėra choru. Kas norėtu
Knygute
180 V2—Kvitu
KATALOGAS 76 puslapiu. 25c.
20
—
“
Rūtos
”
Meno
Ansam

pavieniai
ar
grupėmis
prisidė

Ip Great Yarmouth, AngliNi 0.129—Keturios istorijos Draugystėms, del Kasieriau?
ti
prie
Dainų
Szventes
dainų,
blis,
dirigentas
A.
Kaczanausjoje, suaresztuotas už tai kad
KNYGŲ
Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
tegul
tai
pat
pranesza
savoad

kas, Brooklyn, N. Y.
jis apdaužė viena moteriszke
Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c,
Visi
pirmieji
Katalogai
dabar
21—Sopulingosios Dievo resus, skaieziu asmenų ir jiems
ant ulyczios, teisėjui pasiaisz
No.194—Trumpas
Katali
Meileje Žmogus
Beda; Tamsunus prigauna. 58
yra
negeri.
Szis
Katalogas
bus
insiustas
Dainų
Szventes
Motinos
parapijos
Choras,
di

kino: “Tai buvo klaida. Asz
kiszkas Katekizmas, pagal isz
puslapiu, 20c.
užima visu anų vieta, todėl
repertuaras
nemokamai.
Taip
rigentas
A.
Kaczanauskas,
mislinau kad ji buvo mano Meileje žmogus tankiai
No.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
užsisakykite knygas iss
pat
raginame
ir
tuos
chorus
Kearny,
N.
J.
žmona.
mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Pade ji
apsirinka,
szito Katalogo
22—Szv: Antano- Parapijos dar pagalvoti apie da.lyva.vima
mais. 35c.
Tankiai aplaiko skaudžias
ni. 62 puslapiu, 20c.
•
Nr.
1955
szventeje,
kurie
nėra
dar
paChoras, dirigentas A. MondeiNežiūrint, ikad daktarai už
žaizdas,
___
*
No.134—Dvi istorijos: Baisi No.196—Stacijos arba Kai
reiszke
noro
dainuoti
Dainų
ka,
Cicero,
III.
tikrina Prez. Eisenhoweriui Ir tankiai yra nelaimingu,
ISTORIJOS, PASAKOS,
Žudinsta, Urlika Razbaiuinka, varija Viesz. Jezuso Kristuso
23
—
Szv.
Cecilijos
Choras,
15c.
kad jam dabar nėra pavojaus Bet žmogus myli,
APYSAKOS. IR T. T.
43 puslapiu, 20c.
Chicagoje.
Iszkilus
reikalui,
dirigentas I. Vasyliunas, Law
nuo szirdies ligos, bet jo svei O kada jau randasi ant
No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—Graudus Verksmai
No.
101
—
Kapitonas
Velnias.
rence,
Mass.
praszomc
kreiptis:
JAV
ir
Ka

kata ar riesveikata daug intekkraszto kapo,
ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Ap
Puikus
apraszymas,
didele
nados
Lietuviu
Dainų
Szven

24
—
Szv.
Juozapo
Parapijos
mes turės per ateinanezius rin Atsižvelgia kad paskutini
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
tas. 61 puslapiu, 20c.
knyga.
404
puslapiu.
50c.
tes
Komitetas,
Mr.
J.
Kreivė

Choras,
dirigente
L.
Saboniene
kinius. »
karta,
No.138—Apie -Trlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
nas,
1602
So.
48
Ct.,
Cicero
50,
Chicago,
Ill.
No.
201
Istorija^
apie
Amži
Pažvelgti in savo kelia
bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. PaIllinois.
25
—
Szv.
Juozapo
Parapijos
na
Žydą.
Jo
kelione
po
svietą
Jeigu Richard Nixonas bus
gyvenimo ir sako:
Kuzma Skripkorius Likos Tur gal senoviszko būda, 15c.
Choras,
dirigentas
A.
Aleksis,
ir
liudymas
apie
Jezu
Kris

—
JAV
ir
Kanados
Lietuviu
pastumtas in szali, tai galimas Kentėjau tankiai,
No.198—Gromata arba Mu
tingu Ponu. 35c.
Waterbury,
Conn.
Dainų
Szventes
Komitetas.
tų 20c.
daigais kad Thomas Dewey Kartais apsirikau
ka musu Iszganytojaus Jezuso
26
—
rSzv.
Jurgio
Parapijos
No.102— Prakeikta, meilin No.142—A p i e Paveikslas Kristuso, peraszyta isz gromi*
butu Republikonu partijos Bet mylėjau.
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo
Choras, dirigentas V. Baltrukandidatas del Vice-Preziden- Gyvenau pats,
Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszganyszaitis,
Chicago,
Ill.
to vietos.
tojaus Jeruzolima. 10c.
O neviltinga būtis
lapiu, 20c.
Pirkie
U.
S.
Bonus!
M
Pirkie
U.
S.
Bonus!
27
—
Szv.
Jurgio
Parapijos
Sutverta per mano
No.144— Apie Ranka Ap No.200—Eustakijuszas. Is
Choras,
dirigentas
A.
StaniVėl eina gandai apie kara;
puikybe.
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
szauskas, Bridgeport, Conn.
szita syki in Vidur-Rytus. Bet
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
28—Szv. Jurgio Parapijos
neiszrodo kad ežia. Amerika
va Zokoninka Bernadina. 61 No.201—Istorija apie Amži
_______________
:----- S-------- Choras,
dirigentas
P.
Ambrabutu invelta, intraukta.
na Žydą. Jo kelione po svietą
DAINŲ SZVENTĖS zas, Cleveland, Ohio.
puslapiu, 20c.
ANCIENT SYMBOL
ir liudymas apie Jezu Kristų.
chakactekistic three sold balls
Komiteto Praneszimas
No.145—A p i e Velniszk.as
29—Szv. Kazimiero Parapi
THAT MARK THE PAWN BROKERS SHOP ORIS”
Amerikos marinai, kareiviai
Pukius apraszymas. 20c.
INATEP WITH THE FAMOUS MEPICI FAMILY
Malūnas Kaip Studentas Lo
jos Choras, dirigentas B. Budyra dabar pasiunsti in Vidur
OF ANCIENT ITALY TH£ THREE GOLD
No.202—Novena, Stebuklin
BALLS WERE THE COAT OF ARMS
jo,
o
Maluninkas
Pabėgo,
Ste

riunas,
Los
Angeles,
Calif.
CHICAGO,
ILL.
—
Dainų
žemiu Juras, ir musu valdžia
OF THIS GREAT RENAISSANCE'
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinoi
BANKING PYNASTY.
30—
Szv.
Kazimiero
Parapi

Szvęnte
sparcziais
szuoliais
ar

dabar perspėja Arabus ir Žy
Garbei. 15c.
puslapiu, 15c.
dus atsargiai tose jurose savo tėja in mus. Choru vidiniame jos Choras, dirigentas A. Ma
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
pramone vesti, nes musu Lai gyvenime vyksta uolus pasi- teika, Racine, Wise.
tu, Stebuklas Kuczios Naktį kių Seraphiszkas Officium. 15c
vynas tenai ne ant atostogų ruoszimas: baigiamas iszmokti 31—Szv. Kryžiaus Parapijos
62 puslapiu, 20c.
repertuaras, planuojamos ke Choras, dirigentas S. Sodeika.,
/»
Ji ®Scu^rv^nTj
pasiaustas.
/ ’»>*’ SSr**'
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
liones, atliekami kiti svarbus Chicago, Ill.
C a .2^,^
Pavojinga Klaida. 45 pūs., 20c
darbai.
32—Szv. Petro Parapijos
Automoibiliu 'biznis buvo suNo.152—Apie Kajimas, Drū SksG Užsisakant knygas is*
prastejse prie kelis žiemos me Iki sziol JAV ir Kanados Choras, dirigentas P. Buja_________ ^.9l3.40/ ^EOP /
Lietuviu Dainų Szventes Ko- nauskas, Kenosha, Wise.
tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, reikia paminėti
nesius; bet dabar, su pavasariu,
tik numeri knygos. Pinigus
lapiu, 20c.
visi ima vėl pirktis naujus au mitetę yra užsiregistave szie 33—Szv. Petro it Povilo Pa
ZERO
HOilR
No.155—Szakinis . Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Orrapijos Choras, dirigentas J.
p-yy: ■
tomobilius, ir biznis vėl geras. chorai:
1—Alice Stephens Meno an Žileviczius, Elizabeth, N. J.
Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino Moni-Orderi, o jeigu norite pini
samblis, dirigente A. Stephens,
piu, 35c.
34—Szv. Petro ir Povilo Pa
Apie vienas bilijonas žmonių Chicago, Ill.,
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
tai viso pasaulio treczdalis ran 2—Augstesuiosios Lituanis rapijos Choras, dirigente. M.
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
Salatkiene,
Grand
R
a
p
i
d
s,
dasi po Komunistu valdžia.
tikos Mokyklos Choras, diri
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa ĮĘyY Nepamirszkite dadeti
Mieli.
deszimtuka ekstra del prisiunPenki szimtai milijonu žmo gentas B. Jonuszas, Chicago,
oi?e accidents occur between
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
35—Szvcz. P. M. Gimimo Pa
THE HOURS OF 6 TO 7 RM. THAN IN
timo kasztu.
nių gyvena krasztuose kurie Illinois,
No.151—Apie Vaitas SzvilANY OTHES PERIOD OF THE DAY.'
rapijos
Choras,
dirigentas
A.
randasi po Komunistu intaka.
3—Bostono Lietuviu Vyru
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
Giedraitis,
Chicago,
Ill.
Reiszkia, daugiau kaip! puse Choras, dirigentas J. Gaidelis,
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
THI6 YEAR, AMERICANS'PERSONAL INCOME WILL BE MORE THAN ^300,0 '
’
36—Szvcz. P. M. Nekalto
viso svieto žmonių randasi po Boston, Mass.,
ANP A GREAT NUMBER OF THESE SAME AMERICANS, INTERESTED IN TH=
nukas Karalium, 62 pus., 20c. turi būti siusti vien tik ant
W1LL INVEST A PART OF THEIR PAY CHECKS IN U.S.SMlU^S
szio adreso:
4—Cicero Lietuviu Choras, Prasidėjimo Parapijos Choras,
Komunistu valdžia ar po ju
No.153—Apie Gailuti, Du
ONE OF THEM ?
________
dirigentas J. Kreivėnas, Cice dirigentas J. Kudirka, Chica
intaka.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
go,
Ill.
/
ro, III.,
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. š. £
,
Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa lapiu, 20c.
37
—
Szvcz.
P.
M.
Nekalto
Nuo 1929 iki 1955 metu Ame- 5— Chicagos Lietuviu Vyru

Kas Girdėt

rikos fabrikai dvigubai dau
giau visko pagamino. Per ta
pati laikotarpi Sovietai dvideszimts penkis sykius daugiau
visko pagamino.

Pypkes Durnai
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‘SAULE”

Senas Varpininkas

ir mato save taipgi bažnyczioj.
Prie altoriaus skamba deszimtys kudikiszku 'balsu; senas
szventikas, nabaszninkas tėvas
■Nauru, drebaneziu balsu paima
giesmes posmą; szimtai vyriszku balsu, tartum pribrendusios
vaipos palinksta nuo vėjo ir
vėl pakyla. Žmones žegnojosi.
Vis pažinstami veidai ir vis na-

J^ĮAŽAS kaimas, prisiliejas chiejicz! Szaukia ji isz, apaprie tolymo upelio, miszke czios drebąs, taipgi senio bal
paskendo toj ypatingoj tamsoj sas. ■
— Kas tau? Asz ežia! Atsi
kokia pasižymi 'žvaigždėtos pa
vasario naktys, kada lengvas liepė varpininkas. Ar nematai?
rūkas, kildamas nuo žemes, pa — Nematau! O ar ne laikas
daro tirsztesniais miszko sze- skambinti? Kaip tu manai?
szelius ir apgaubia aiszktes si Jiedu žiuri in žvaigždes.
dabruotai mesla migla. Tyla, Tukstancziai Dievo žiburėliu
mirksi žiūrėdami in juodu isz
ramu ir liūdna.
auksžturnos. Grižalo ratai pa
Kaimas tyliai snaudžia.
Pasziurusios grinteles, vos kilo jau auksztai. Michiejiez
skiriasi tamsiais ruožais; kai mausto.
kur mirga žiburiai; retkar- — Dar ne, palauk kiškuti.
cziais sugirgžda vartai; suloja Žinau juk.
jautrus szuo ir nutyla; kartais Jis žino. Laikrodis jam ne
nuo tamsaus miszjto atsiskiria reikalingas. Dievo žvaigždeles
praeiviai, prajoja raitelis, nu- pasakys jam, kada aties laikas.
tarszka ratai. Apylinkes vien Žeme ir dangus, ir palszi debe
kiemiu gyventojai renkasi baž- sys ir tamsus gojus, neaiszkiai
iiyezion pasitikti pavasario sznabždas apaezioj, ir sriuvenimas nematomo upelio, visa
szvente.
Bažnyczia stovi ant kalnelio, tai yra pažinstama jam, viskas
pacziame kaimo viduryje. Jos artima. Neveluti-gi iszgyventa
languose dega žiburiai. Varpi ežia visas jo gyvenimas.
ne sena, ankszta, tamsi, savo Jo vaidentuvėj atgimsta to
virszune skėsta tamsioj mėly lima praeitis. Atmena jis, kaip
nėj.
pirma syki kartu su savo- tėvu
Girgžda laiptai. Senas var inlipo in szita varpine. Vieszpininkas Michejicz lipa varpi- patie Dieve, kaip seniai tai bu
nan, ir netrukus jo lempelei, vo ir, kaip neseniai! Jis mato
tartum pakibusi ore žvaigžde, save szviesiaplaukiu vaikiszmirgės tamsoj.
cziu; jo akys žiba, vejas, bet ne
Sunku seniui lipti stacziais tas vejas, ka sukelia ulyczes
laiptais. Nebetarnauja pasenu dulkes, o koks tai ypatingas,
sios kojos; nusidėvėjo ir jis' auksztai virsz žemes plasnojas
pats; prastai mato ir akys. Lai savo* tykius sparnus, kedena jo
kas jau, laikas' senui atsilsėti, plaukus.
Žemai, toli, toli
bet Dievas nesiunezia dar mir vaikštinėja kokie ten maži
ties. Laidoja sūnūs, laidojo žmoneliai, ir kaimo nameliai,
anukus, lydėjo pasilsėti senus, taip jau mažycziai ir miszkas
lydėjo jaunus, o pats vis dar pasitraukė tolyn, o apvali aikgyvas. Sunku! Daug sykiu su szte, kurioj prisiglaudė kaimas
tiko jis pavasario szvente, už iszrodb tokia milžiniszka, tar
5
»
mirszo ir skaitliu to, kiek sykiu tum berybe.
«<*4Ht****-K***-K*****-K^**-K*-»
jis lauke sau skirtos valandos — Ak, sztai ji, visa 'ežia!
sztai szitoj paezioj varpinėj. Ir Nusiszyipsojo senis, pažvelgęs
_____
sztai Dievas leido vėl.
nedidelei! aikszten.
Senis priėjo prie varpines Taip- sztai, ir gyvenimas.
lango ir pasirėmė ant turėklo®. Jaunystėj ir galo jo nematai ir
SVEIKINAME
Žemai aplinkui 'bažnyczia, tam kraszto. O sztai, ve', jis visas
soj ilsėjos kapiniu kupstai; pa czi'a, kaip ant delno, nuo pra
senusi kryžiai, rodos dabojo* džios iki paežio, sztai ano ka,VISUS
juos iszskestomis rankomis. po, kuri pasirinko jis sau kapi
Kai kur beržai nuleido ant ju niu kampe. Ir ka-gi, aeziu Die
savo- szakas, dar nepadengtas vui ! Laikas pasilsėti. Sunki ke
lapais. Isz ten, isz apaezios pa lione pereita dorai, o drėgna
siuke Michejicza malonus žemele, jo motina. Tuojau, jau
sprogstaneziu medžiu kvapas tuojau!
ir jautėsi liūdna amžino miego
Vienok, laikas. Pažvelgęs SZV. VELYKOMIS!
ramybe.
dar syki in žvaigždes. MicheKas atsitiks su juo už metu?
ji-cz pakilo, nusieme kepure,
Ar užlips dar jis ežia, augszNUO
persižegnojo, ir suėmė varpu
i tyn, po vario varpu, kad skamvirves saujon. Už valandėlės
baneziu smugiu sužadinus bud
nakties oras sudrėbėjo nuo
riai snaudžianezia nakti, o gal
skambanezio kirezio. Antras,
TARADAIKA”
ilsėsis, sztai ten tamsiame ka
tretis, ketvirtas, vienas paskui
piniu kampe, po kryžiumi ?
kita pripildė budriai snaudu
Dievas žino!. Jis yra prisiren
sią, priesz szvenezio nakti, pa
. . . IR . . .
gęs, o kolei kas Dievas leido
sipylė tesiantys, skambantys ir
dar syki pasitikti szvente.
giedantys aidai.
“Acziu Tau Dieve”! Sznibžda
senio lupos paprasta sakini, ir Varpai nutilo. Bany ežioj
Michejicz žiuri aul^sztyn in de prasidėjo pamaldos. Kadaise,
ganti milijonais žiburėli u seniau Michejicz visuomet nu
žvaigždėta dangų ir žegnojasi. lipdavo laiptais žemyn, atsisto
—■ Michiejiez, ar girdi, Mi- davo kertej, prie duru, kad pa
simeldus ir pasiklausius giedo
jimo. Bet dabar jis pasiliko ant
virszaus. Sunku jam, ir jaute
koki tai nuovargi. Jis atsisėdo
ant suolelio ir, insiklauses nuSu 283 Paveikslais
tylancziam insisubavusio va
160 Puslapiu
rio skambėjimui giliai užsimanste. Apie ka? Jis pats var
8 col. ilgio, 5% col. plocrio
Iszaiszkina sapna ir kas giai butu galejes atsakyti in ta
ateitoje stosiu. Su priedu klausima. Varpines pastoge
vos, vos buvo apszviesta jo
planatu ir visokiu burtu.
lempos. Kurcziai gaudžiantys
varpai skendo tamsoj, isz apa
pieros virszeliuose. :: ::
ezios, isz bažnyczios dusliu ai
Pinigai reikia siusti su
du skrido giesme, nakties ve
užsakymu:
jas judino virves, pririsztas
■ Tiktai,. . . $1.00 prie geležiniu varpu szerdžiu.
■Senis nuleido ant krutinės
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa.,U.S.A. savo ‘žila, galva, kurioj pinesi
vaizdai.. “Gieda!” Mausto jis

.. .su...

SAPNORIUS

MAHANOY CITY, PA.

baszninkai. Sztai rimtais teyo!
in. žmonių neteisybes.
. i
veidas, sztai vyresnysis brolis]
Visa tai praėjo, visa tai ten,
daro platu kryžių ir atsidusta]
praeityj dingo/ O dabar visas
stovėdamas greta tėvo. Sztai ir
jo pasaulis, tai szita pastoge,
jis pats žydis sveikata ir spė
kame vejas gaudžia tamsoje,
judindamas varpu virVes. ‘Teka, pilpas vilties, vilties gyve
i gul juos Dievas tęsia, tegul
nimo laimes. Kame ji, toji lai
me? Senio mintys sužiba, kaip
Dievas teisia!’ Sznabžda senis
ir nuleidžia žila galva, ir aszagęstanti liepsna, nuszviesdama
skaidriu, greitu spinduliu vi
ros tyliai rieda seno varpinin
sus pereito gyvenimo kampus.
ko veidu.
Saule
Publishing
Co.,
J
į
Mahanoy
U.S.A. ]]
— Michiejiez, ar girdi, Mi
Nepakeliamas darbas, vargai,
DabarCity,
PoPa.,25c.
rupeseziai darbas, vargai, ru- S’" A - B - CELASA chiejiez! Ka-gi tu, argi užmi
peseziai. Kame ji, toji laime? 64 pus. Did. 5x7 col. j! gai? Szaukia jin isz apaezios.
arba pradžia
■; — Ach! Atsiliepe senis • ir
Sunkus likimas iszraižys raukszles ant jauno veido, sulenks
SKAITYMO į veikiai pakilo. Vieszpatie! Ne
galinga nugara, iszmokins dū
jaugi isztikro užmigau? Dar
RASZYMO
...ir...
■:
sauti, kaip ir vyriausyji broli.
tokios godos nebuvo!
Bet sztai kairėj,- tarpę kaimo
Ir Michiejiez greitai, pripra
moterų, nulenkus galva,'stovi
tusią ranka pagriebė virves.
jo jauna žmona. Gera buvo mo
Apaezioj, lyg- skruzdynas, kru
teris, amžina atilsi! Ir daug
ta žmonių minia: vėliavos ple
vargo iszkentejo. Bėdos ir sun
vėsuoja ore, žibėdamos auksi
kus darbas, ir neiszsemiami
nais siūlais. Sztaf apėjo aplink
vargai sudžiuvins ir gražiau
bažnyczia ir Michiejicza pasie
sia moteri; aptems akys ir iszkia džiaugsmingas szauksmas:
raiszka amžinos atbukusios jaunosios grože. Kame jos lai “Kristus prisikėlė isz numiru
baimes, kad sztai nauji gyveni me. Vienas ju suims užsilikę, siu!”
mo smūgiai nukris nežinia isz viltis, ir džiaugsmas, bet ir ji
Ir atsiliepia szitas szauks
kur, perkeis nors ir puikiausia inveike žmonių neteisybe.
mas senio szirdyj. Ir rodosi
-------------------- : — -- ------- z----------------------- *
O sztai ir jis turtingas prieszas, muszasi krūtinėn, melsda
“Talmudo Paslaptys’" masi už pralietas kruvinas Istorija Apie . . .
naszlaicziu aszaras; skubiai
ŽYDU TIKYBOS
“AMŽINA ŽYDĄ”
žegnojasi
jis
ir
suklumpa
:: PRISAKYMUS ::
Jo kelione po svietą ir liūdimas
kniupszcizias, ir kakta palieLabai užimanti apysaka
apie Jezu Kristų.
czia
grindis.
Ir
verda,
užsidega
Per paczta, 25 Centai
Michiejiczo szirdis, o tamsus
Per paczta, 25 Centai.
Saule Publishing Company. paveikslu veidai ruseziai žiuri
Mahanoy City, Pa., U.S.A. nuo sienos in žmonių vargus ir SAULE - Mahanoy City, Pa.
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Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir
geidžiame, kad ir visi teisia
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai
primename, idant kožnas skai
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.
“Saule”, kaip szviete, taip
ir dar tebeszvieczia tikriems
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

Michiejicziui, kad skaiseziau
sužibo- vaszkiniu žvakių szviesos ir smarkiau sujudo minia
ir suvirpo vėliavos, ir iszbudes
vejas pagavo garsu vilnis if
placziai p ašim o damas pakele
jas auksztyben, susiliedamas su
garsiu iszkilmingu varpu
skambėjimu.
Niekuomet dar taip neskam
bino senis Michejicz.
Rodėsi, lyg jo prisipildžiusi
szirdis susiliejo su szaltu va
riu, o garsai tartum giedojo,
viipo, juokėsi ir verke ir susipine stebėtinoj harmonijoj ki
lo auksztyn, in pati žvaigždėta
dangų. Ir žvaigždes žibėjoskaidriau, szviesiau, o garsai
virpo ir plauke, ir vėl szliejosi
prie žemes meiliai glamonedami ja.
Didysis varpas balsiai gau
de ir blaszke galinga aida, skel
busi dangui ii žemei: “Kris
tus prisikėlė!”
Ir rodėsi, kad sena varpine
dreba ir sviruoja, ir vėjais puczias varpininko- veidan, virpė
ta galingais sparnais ir prita
ria varpu garsam: “Kristus
prisikėlė!”
Ir sena szirdis užmirszo gy
venimą, pilna rupeseziu ir nuo
skaudų. Užmirszo senas varpi
ninkas, kad jo- gyvenimas už'si- dare paniurusioj ir anksztoj
varpines pastogėj, kad pasau
lyj jis pasiliko tik vienas, tar
tum sutrūnijęs medis, piktos
(Tasa Ant 4 Puslapio)
— Sieniniai Kalendoriai, su
Lietuviszkais ar Angliszkais
menesiais, su szventomis ir
pasninkais. Po 50^ arba 3 už
$1.35. Adresas:
Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe
Suspausta; Robertas Velnias;
Medėjus; Kaip Kuzma Skripkorius Alko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Saule Publishing Co.

t

SAULE”
' silpnėti nuo ko pasimirė. Gimė
Guilford, Ohio. Paliko paczia,
dvi dukteris ir broli. Velionis
buvo Luteronas. Prigulėjo prie
daug draugija. Laidojo Ket-

Didžioje Sulbata, Pas
iniu kas. Gavėnia pasibaigs 12! ta valanda vidurnaktyje, taipgi Szv. Raibiuos, o Tautiszka
Vardine: Isle. Ir ta diena: 1854
m., Commadore Perry ipasiral sze pinnaja Taikos sutarti tarp
i Amerikos ii“ Jalponijos.

aukszto kalno, užmusždama ne
laiminga vyreli. Vėlioms gimė
Gilbertone. Buvo angliakasis ir
paskutini karta dirbo Raven

Joanne
t aipgi mot imli* Agneszka Kygolivne isz Gilbertono; dvį se
serys: F.orence Stefonick, Gil
berton, ir Helena, namie. Du

MAHANOY CITY. PA

pulkininko Isaac Barre, tuo jos tėvas Aurila, Jonas, ir bro-'
budu ir susidarė Wilkes-Barre liai Juozas, Povilas ir Valentipavadinimas. Wilkes ir Barre
buvo Anglijos Parlamento na
riai, pasižymėjo kaip aitrus

jaucziamai U.S.Am. kolonistu.
Už tokia aitria kritika buvo
Britu autoritetu persekiojami,
o Wilkes net turėjo neszdintis
uiž
ir Alberta, namie. Jo tėvas
reikia pastebėti
a< numirė daug metu <at-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szvencziausios,
mieganczios
ant kalno Alyvų, žemei
Batanijos,
bažnyczioj
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

J ieva ir Magdalena., vai-

sūnūs Anta-

>■ r. no.
Knygos Did. 3%x5% col.
apiegoinis in Szv. Vincento
Jieszkomieji arba apie juos
V./
TIKTAI, 25 Cts.
~ *"' t'
•jiiiįpir
lyku Antra Diena Szvento pri bažnyczioje devinta valanda ir
Consulate General of America,
Lietuvos
palaidotas
in
Szv.
Marijos
ka

SAULE PUBLISHING CO.,
žinantieji maloniai praszomi
puola Panedelyje, Balandžio- ■
MAHANOY CITY. PA. U.S.A
atsiliepti in:
'
April 2-tra diena, tai ateinamI pinėse, Shenadoryje.
Generolinio
Konsulato
_________ |
Į
lis “Saules” numeris neiszeis,Į
41 West 82-nd Street,
Wilkes-Barre'
Pa.
į
New
York
l
’
ajieszkomi
;
4 4 M- * 4- * 4 * 4 4- 4 4 4 * 4 4- 4 4 4 4 4 4 4 4 * kad ir musu darbininkai galė
vus ant “deito” su kitu vaiki- verman sako kad ji savo tėvu
nu. Jis priėjo prie j u automo- nepaiso ir kad ji myli savo motu apvaikszitnete ta Szvente. Wilkes-Barre miestas mini 150 į
,šy-.
ASRieiTyŠ
Sveikiname Visus Su. Dovanokite Mums. Acziu.
biliaus ir su revolveriu priver- kytoja.
metu sukakti. 1806 metais Ko
2
VAIKUCZIAI
te ja iszlipti isz automobiliaus.
Jos tėvas sako kad jo duktė
— “Saules” Redakcija. vo March 17-ta diena dabarti Andriuliene, Elena, duktė
Szv. Velykomis!
Paskui jis privertė jos drauga per jauna ir nežino ka ji daro
Kita sanvaite: Nedelioj nis Wilkes-Barre miestas buvo Juozo.
NUSITRUCINO
4-4444444444444444444444444
iszlipti ir pescziam gryszti na- ir kad tas mokytojas jai galva
kaip
borough.
pripuola Velykų pirma diena, insteigta
Aurila, Jonas ir vaikai .Juo
mo. Tada jis insisedo in jo au- apsuko,
taipgi Szv. Teodoro, o Tau- Taigi, sziu metu Kovo 17-ta su zas, Povilas, Valentinas Tonis
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
tomobiliu ir nuvažiavo su ja ir Dabar iszrodo kad szliubas
tiszka Vardine Ringaudas.
ėjo lygiai 150 metu (Sesquicen- ir Varaniene, Ona.
paskui jis ja nužudė ir pats ga- ir vestuves visai už dyka ir
Nedelioj taipgi pripuo teniiial) gimtadienis.
Czerliene, Ona ir Visockis, savo tėvus.
kad tas mokytojas daugiau ne
la Angliakasiu szvbnte, nuo at Szios sukakties minėjimas Jurgis.
, Kai tėvai sužinojo kad ju la gavo.
mokins, bet kalėjime tupės.
tesis isztisus metus ir bus atžy
Pu bl ik i nes mokyklos už gavimo 8 valandų darbo.
vaikai buvo tu užtrucinut vai
sako kad ji savo vysidarė del Velyk inn Szvenęziu,
Nedelioj taipgi pripuola mėta invairiom iszkilmcm, pi“o- Dovvdaitb
siu užvalgė, jie greitai paszauTURIME AZIJAI i ro,Mokine
George Wald lauks ir jam
Seredoj, .Kovo Mar. 28 d., po Pirma diena Balandžio-Apr ii, grainom, pramogom, parodom,
ke policija ir policijantu dak
bus isztikima.
PADĖTI
piet, o mokslas prasidės Utar- nesiduokite aipsigaut. Menesis ir t. p.
taro, bet jau buvo per vėlu.
-Dubuleviczius, Juozas.
ninke, Balandžio April 3-czia paszvenstas ant garbes Kris Sukakties proga, miesto ma
Abudu vaikucziai pasimirė
Ona.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
joras
Luther
M.
Kniffen
ir
ki

diena.
Juozas, sūnūs nuo tos žiurkėms parūpintas
taus Musu Atpirkejaus. Menu
LAKŪNAS ŽUVO
trucyznos.
Juozas Kerszeskis, ku lio atmainos: Delczia 3 diena, ti oficialu i jau gavo daug svei
su Japonais yra labai geri, bet
AUTOMOBILYJE
]]• jo
(rra’iauski
ris buvo ant burdo pas ponia Jaunutis 10 d., Prieszpiluis 17 kinimu ir linkėjimu. Gražu
kad Japonai praszo dar dau
Plausziniu kaimo,
Ona Yaniszkievicziene, 511 W. d., Pilnatis 24d. Ūkininku Prie sveikinimą prisiuntė pats U. S.
LOXLEY, ALA. — Asztuogiau prekybines pagelbos isz
Maple uly., ir per koki tai lai žodžiai: Sausas Balandis nėra Amerikos Prezidentas Eisen Girka’nio \;ilsczio, Raseinių VETERANAS
niolikos metu amžiaus lakūnas
NUSIŽUDĖ“ j • -- - --------------Donald
ka nesveikavo ir gydėsi iii ūkininkams džiaugsimas. Žir hower, kuriame jis pažymi
C. Okonski, isz Eglin
Aslilando ligonbute, pasimirė nius sek IzidoriausMienoje no miesto pažanga padaryta peri Jurjonas, Petrovina*, suims
Air Force Base in Florida, užpareita Subata 2:30 valanda po rėdamas geros dagos. Jeigu ii pusantro szimto metu ir jo m-i Jono.
Nuszove Savo Drauge ;SZESZELIS ANT
simusze kai jo automobilius,
Meilus, Albertas ir Leonas.
piet in.Ashland ligonbute. Ve Balandi^ sausas, tai Rugsėjis jnasza. tautos gerovei
VISO SVIETO taip greitai važiuodamas, pa
Micevicziene, Juzefą.
lionis atvyko isz Lietuvos dau menesis teipgi bus sausas. Jei taikos laiku.
slydo net septynis szimtus peNatkcviezieiie, Emilija.
WHIGHAM, GA. — Jaunas, ’
gelis metu atgal. Buvo anglia gu szitam menesyje sziltas lie I) i d ža i u s i a s i ik a k t i s iszkilme
‘ du ir net tris sykius apsivertė.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Ihuijmolyte-Ribokiene, Vero- dvideszimts penkių metu vete
kasis, bet keliolika metu atgal tus lyja, tai galima tikėtis ge bus taip vadinamas progreso
Jis buvo isz Troy miesto,
ranas David King nužudė, nu
paradas
(Parade
of
Progress),
ro
meto.
Jeigu
tame
menesyje
isz priežasties senatvės, prasiszove savo drauge ir paskui krasztuose. Ir visi tie buntai New York.
kuriame
thus
pavaizduotas
szio
iras
ir
duktė
Aldona,
žinantieji
szviesos
dienos,
tai
ateinantis
szalino nuo darbo. Velionis ne
nusižudė, prigerdamas in vie- buvo priesz kapitalistus, priesz Jis buvo nuvesztas in Mobile
miesto
augimas,
anglies
ir
kito

apie
juos
praszomi
atsiliepti.
turėjo gintini u Amerikoje. Lai bus szliapes.
i laisvuosius krasztus; o ypatin- ligonine, kur jis po dvieju va
kios'pramones iszsi vystymas.
Pikelis, Jonas, suims Juozo. tini upeli.
dotuves invyko Ltarniuko ry
Panedelyje pripuola Ve
landų pasimirė.
Policijantai sako kad jis bu- gai priesz Amerikieczius.
Badaviczius, Stasys.
Pirmieji
gyventojai
in
Wil

_______ •įį**____ ‘:
ta, isz Graboriaus L. Traskaus- lykų antra diena, taipgi Szv.
vo
po
prievarta
pasivogęs
savo
Jie
kalbina
ir
gundo
musu
Ribokas,
Kazimieras,
jo
žnioko- kopi vežios, su apiegomis in Pranciszko, o Tautiszka-Vardi kes-Barre rajonu atvyko 1762
na Paužuolyte, Veronika, ir drauge szesziolikos metu ūki- Prezidentą Eisenhoweri, kadi 6 KAREIVIAI ŽUVO
Szv. Juozapo Dažnyežioje de ne: Bairuolis.
Lena
Bell
butu
nusi-i . .
grupe atvvko isz Con-i(hdite Aldona, žinantieji apie ninko dukterį, —
- —
- Har-j —
~ 6gerai
'T.“* visam svietui yAR.'i
t
• c ’i 1
vinta valanda, ir palaidotas in
West End Ugniagesiai Didesne
neetieut ir Xew Yo'rkr, ir jai va-! juos praszo.ui atsiliepti.
«»• isz
Ji buvo gmHuoU, armijas sumazlntt,, AUtOfflOblilai SUSlkuIe
p a r aip i j o s k a p i n e s e.
laikys savo Baliu, Panedelio
ta vakara laimėjusi savo mo-j kai jie ginkluosi ligi dantų ir j
■ ■ »
clovavo
majoras
John
Durkot
vakara,
in
Newhard
’
s
Svetai

Szvento Juozapo Para
didina savo armijas.
' FT. HUACHUCA, ARIZ. —
kyklos gražuoles garbe.
pijos Velykų (Nedelioj) Pa nėje.
Jis ja tris sykius su medžiok Szita priesz Stalina propa-. Szeszi kareiviai užsimusze kai
ir
Szulte,
Antanas
ųuelianna
upes
(West
River
Utarninke pripuola Szv.
maldų Tvarka: Nedelioj, Vely les karabinu buvo nuszoves ir 8anda yra dar viena veidmai- du automobiliai susikūlė ant
St.)
inrenge
tvirtove,
kuria
pa

kų ryta: Prisikėlimas, Procesi Riczardo, o Tautiszka Vardine:
vieszkelio apie puse mylios nuo
paskui pats inbrido in upeli ir n.Vs^e> dar vienas melas.
ližuvos vj., Mažeikiu ap.
vadino
Fort
Durkee.
Majoras
Kas mums galvoj kad sziu Fort Huachuca kur tie kareija ir Szv. Miszios 6-ta, valanda Vytenis. Menulio atmaina: Del
prigėrė.
Tamaszauskas, Bronius.
Durkee
parinko
busimam
mies

ryte, o kitos Szv. Miszios: 8, 9 czia.
Varau iene-Aurilaite O u a, j Ji ta vakara buvo iszvažia- ! dienu žulikai, žmogžudžiai, viai prigulėjo.
tui
vardp
nuo
John
Wilkes
ir
tautu pavergėjai niekina savo! Arizona valstijos policijanir 10 valanda. Miszparu nebus.
Seredoj pripuola Szv.
kraujo troli, toki pat žulika, tai sako kad tiedu automobiliai
William C. Aschinan, Izidoro, o Tautiszka Vardine:
Stalina? Mes su jais sutinkame buvo vieszkelio viduryje kai
konsulmonas- nuo 716 E. Cen Vimbaras. Taipgi ,ta diena:
VELYKOS
ir jiems pritariame kad Stali jie susikūlė.
tre uly., kuris gydėsi in Jeffer 1919 metuose iszrinktas pirma
nas buvo žulikas, niekszas, pa Armijos sztabas paskelbė
son ligonbute, numirė Panede sis Lietuvos Prezidentas Antasiutęs kraujagerys. Bet mes žuvusiu j u kareiviu vardus:
lio ryta 5:45 valanda. Gimė na’s Smetona; 1933 m., Leng
pridedame: “Ir jus tokie pa Saržentas, trisdeszimts aszMahanojuje. Paliko paczia, su vesnis už orą orlaivis “Akron”
tys!” “Puodas sako peczius tuoniu metu amžiaus Roy Hosnukrito in mares, netoli nuo
ku, tris brolius ir anūke.
ley, isz Portland, Oregon. Ka
juodas!”
Visiems musu skaityto New Jersey kranto. Rear Ad
“Tegu būva Stalinas pra reivis William Anderson, dvijams, mes vėliname ir linkime mirolas William A. Moffett su
keiktas!” Mes su jais suriksi deszimts trijų metu amžiaus,
kuo Linksmiausiu Szventu Vė stiptynios deszimts dvejais ke
me; ir dar pridėsi me: “Tegu isz Detroit, Mich.; Kareivis
jy ku! Lai Dievas užlaiko prie leiviais pražuvo; 1818 nu, pa
jis palaiko tenais vieta ir savo Warren Horton, dvideszimtsrinkta ir nustatyta Amerikos
sveikatos ir gyvasties.
vieno meto amžiaus isz Valdos
palydovams! ’ ’
Laikas vela bus permai dryžiuota ir žvaigždėta vėlia
__________ MtK
__
ta, Georgia; Kareivis Bobby
va.
nytas Nedelioj, Balandžio, Ap
X
Houston, dvideszimts vieno
Ketverge pripuola Szv.
ril 29-ta diena. Laikrodžiai bus
MOKYTOJAS
meto amž'aus, isz Van Leer,
pastumti greieziau viena va- iaceido, o 1.autiszka V ardine:
Tennessee; Kareivis specialis
KALĖJIME tas,
landa. Tasai laikas vadinamas Žiginta. Ir ta diena: 1579 nm
trisdeszimts asztuoniu me
kaipo ‘Daylight Saving Time.’ ’Vilniuje insteigta pirmutine
tu amžiaus Elliott Barrett, isz
mokykla.
Dwight G. McCann, 66
Apsiženijo Su 17 Metu Brooklyn, New York; Kareivis
Petnyczioj
pripuola
Szv.
Benton Mooneyham, dvidemetu amžiaus prežidentas isz
Mokine
Celestino,
o
Tautiszka
Vardi

į szimts asztuoniu metu amžiaus
MbCaiin School of Business,
ne:
Dudutis.
j isz Evansville, Tennessee.
mieste, pasimirė Panedelio ry
NEW YORK, N. Y.
i Policijantai sako kad Sarta 12:25 valanda, savo namuo
Girardville,
Pa.
—
Trisdeszimts
keturiu
metu
amlentas Hosley važiavo sau viese in Lake view arti Mahano: žiaus mokytojas pabėgo ir ap- nas automobilyje ir Horton
jaufe. Vėlioms staiga apsirgo Lavonas Prano Kygolio, 34 me
siženijo su septyniolikos metu vairavo ta automobiliu, kuris
pareita Sausio devinta diena, ir tu amžiaus, nuo 234 B uly., isz
miesto,
likos
surastas
Nedėlios
amžiaus mokine in Elkton, Ml, su to Saržento automobiliu sUgydėsi in Pottsville ligonbute,
Mergaites tėvas pareikalavo sikule. Jie sako kad abudu auo apie penki sau vai tęs atgal ji ryta apie devinta valanda in
eterpiniu dugną*, prie Gold Star
kad tas mokytojas butu su- tomobiliai baisiai greitai vasai sugryžo namo jausdamas
kelio Maizevilleje. Nelaime at
aresztuotas ir kad jųdviejų že- žiavo kai jie susimusze.
daug sveikaii, . bet tik keletą
sitiko kai velionis kuris vaira
nystva butu panaikinta.
dienu atgal jo sveikata pradėjo
vo automobiliu, prigulintis
Mokytojas buvo tuojaus suprie jo szvogerio, Antano Die
aresztuotas. Jis buvo jau du
vulio isz miesto, negalėjo ji su
sykiu apsiženijes. Jis yra Geo.
valdyt ant Gold Star kelio ir
J. Wald. Jo mokine, nuotaka,
staiga ka,rūkas apleido vieszseptyniolikos metu Sydney SilJisai Prisikėlė
keli ir imsi ve r te žemyn nuo

Žinios Vietines
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