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4 LAKŪNAI ŽUVO MAINIERIAMS
ALGOS PAKELTOS
2 Kariszki Eroplanai
80 Centu Aut Dienos
Susikūlė
Daugiau
LOXLEY, ALA. — Du. lai

MOTINA lJŽMUSZTA

Naciu Admirolas
Serga

30 ŽYDU SUŽEISTA

V. L. Boczkowski, Editor and M K r.

Komunistu Lizdai
Uždaryti
Ofisai Ir Namai
Paimti Už Taksas

vyno eroplanai, kurie kitus
WASHINGTON, D. C. —
eroplanus vede padangėse, suMinksztos anglies mainieriams
simusze padangėse. Keturi žu
PHILADELPHIA. PA. —
algos buvo pakeltos asztuonios
vo toje nelaimėje.
deszimts centu ant dienos. Du Amerikos Iždo Sztabo agentai,
Tiedu vieno inžino “SNJ”
szimtai tukstaneziu minksztos be jokio perspėjimo, staiga už
eroplanai suspro'go, kai jiedu
anglies mainieriu dabar gaus puolė ant Komunistu lizdu
susikūlė padangėse. Tu eropla
dkersai visa musu kraszta ir
daugiau mokėti.
nu 1 kucziai buvo iszbarstyti
Tai buvo antras padidinimas uždare, paėmė ju ofisus, kam
per tris mylės apie deszimts
ju algų, kai ju unija reikalavo barius ir namus už neužsimomyliu nuo Loxley miesto.
du doleriu ant dienos daugiau kejima Taksu.
Eroplanai buvo isz Sauffley
Iždo Sztabo agentai pradėjo
mokėti.
Field, Alabama.
Pirmąjį syki kompanijos su tuos Komunistu lizdus iszkasLakunu sztabas isz Pensacotiko tiems mainieriams duoti ti ir uždaryti apie pirma va
'a sako kad tiedu eroplanai ve
landa, ir už trijų valandų val
doleri ir kvoteri daugiau.
de kitus eroplanus per praty
Dabar tie mainieriai gauna džia buvo paėmus tokius Ko
bas kai jiedu susikūlė.
dvideszimts doleriu ir dvide- munistu lizdas skersai visa mu
Eroplanai, kurie todu ero
szimts penkis centus ant die su kraszta, New York, Phila
planu seke greitai pasuko in
delphia, Chicago, San Francis
nos.
szali ir nei vienas nesusimusze.
Szia žiema tie mainieriai yra co, Newark, Detroit ir Los An
Žuvusieji buvo Leitenantas
gave daugiau kaip szimta do geles.
S. I. Bowman, isz Warrington,
Donald R. Moysey, Internal
leriu ant sanvaites.
Florida, kuris paliko žmona,
Anglių kompanijos yra pa Revenue Sztabo direktorius sa
Stora cemento siena su pabėgo nuo savo traukinio, Rosemary ir maža dukrele.
branginusios anglis nuo pen ko kad vien tik in Lower Man
ir kad ne ta siena jis butu nu
stabdė szita inžina, Duisburg
Marinu Pirmasis Leitenan
kiolikos centu ligi puąes dole hattan, New Yroke, Komunis
griuvęs in szita ulyczia.
mieste, Vokietijoje, kuris
tas Raymond M. Olson, isz Pen
tu partija yra skolinga $389,rio ant tono.
sacola, kuris paliko žmona,
Dabar ta minksztoji anglis, 265.00 taksomis, o Komunistu
(Tasa Ant 4 Puslapio)
nijos pinigus in ta banka padė
priemainu kasztuoja daugiau laikrasztis “Daily Worker”,
ti, kai banka būva uždaryta.
kaip penkis dolerius ant tono. $46,049.00 skolingas.
Paskui jis tenai koki pusvalan
Ketvirta valanda Iždo Szta
di pastovėjo, in visus krasztus
bo agentai jau buvo užėmė to
besidairydamas. Tada jis viena
laikraszczio “Daily Worker”
po kitu tris maiszus su pini
spaustuve ir visus ofisus. Re
gais iszsieme. Kai jis insisedo
NEW
YORK,
N.
Y.
—
NEW YORK, N. Y.
daktoriai ir visi jo sztabo pain savo automobiliu, policijan
In
Bronx,
New
York
mieste,
dupezninkai šukele baisu riks
Dvieju vaikucziu motina, ketutas
Coulburn
priėjo
ir
jam
pa

Žydu
sinagogos
lubos
inkrito
mą, sakydami kad czia valdžia
riosdeszimts keturiu metu Po
sakė: “Tu esi suaresztuotas!”
per
Žydu
szventes
pamaldas.
pakerta, uždraudžia laisvos
nia Eva Klim, isz Bayonne, N.
Biznierius
Gladden
visai
neDaugiau
kaip
trisdeszimts
spaudos laisve. Bet agentai vi
J., buvo užmuszta, suvažinėta
siprieszino,
bet
paprasze
pavė

žmonių buvo sužeisti. Dvi mo sus isz tos redakcijos, gražu
ant geležinkelio kryžkelio apie
lini
mo
cigareta
užsirukinti.
terys buvo labai sužeistos.
mu ar panevalia iszkrauste ir
asztunta valanda isz ryto.
Policijantas
jam
pavėlino.
Ugniagesiu
virszininkas,
De

užkalė duris.
Ji nemate ikai traukinys isz j
Pirm
negu
policijantas
su

puty
Marshal
John
B.
Sullivan
New Jersey atvažiavo prie to
Tuo paežiu sykiu kiti agensako kad lietus ir vanduos prikryžkelio, ir ėjo skersai rielas. I spėjo ji sustabdinti, tas biznie
ati atsilankė in Komunistu par
rius
iszsitrauke
revolveri
ir
pa

jmirkino
ir
susilpnino
tas
lubas
Ji pasimirė už pusvalandžio
tijos valdybos kambarius ir te
leido
viena
szuvi
sau
in
galva.
in
Yeshiva,
Mesivita
Zichron
in Bayonne ligonine.
nai panasziai padare.
Policijantai tuose jo pasi
sinagoga, ir kai daug žmonių
%
Traukinio inžinierius, James
Alan
Max,
veikiamasis
re

susirinko in pamaldas tos lu
Ciague sako kad jis stengėsi vogtuose bankos maiszuose ra
bos inkrito ant visu maldinin- daktorius Komunistiszko laik
sustabdinti savo traukini, kai do asztuonis szimtus doleriu
i ku gaivu.
jis pamate ta moteriszke, bet grynais pinigais ir tūkstanti
du
szimtu
doleriu
czekais.
! Sinagoga randasi tarp 169tos
nesuspėjo.
------------------------ | ir 170tos ulyezios in Bronx,
j New York.
------- ——.—.
Szeszios deszimts szesziu
metu amžiaus Admirolas
Kari Doenitz, buvęs Naciu
PITTSBURGH, PA. —
i vadas, yra labai susirgęs in
Dvieju inžinu “Martin 404” Spandau ligonine, Berlyne.
ercplanas, su trisdeszimts szeBuvęs Naciu Laivyno vir
MARION, ILLINOIS. — Tė
sziais
žmonėmis
sudužo
in
kai

SEAFORD, DEL. — Kotuszininkas, Doenitz buvo nu vas su dvynukais sunais prigė
rios deszimts penkių metu am- i na, kai tik jis pakilo isz Great teistas ant deszimts metu in rė in ežerą, kai ju laivelis nu
žiaus biznierius, buvo sugautas, er Pittsburgh aerodromo.
kalėjimą, 1946 metuose.
skendo.
Jis
butu
skridęs
in
Harris

imant tris maiszus pinigu isz'
Daktarai mažai vilties tu
Vienas, vienuolikos metu
burg,
Reading
ir
Allentown,
ri kad jis pasveiks.
banko naktines sziepos, ir pas
vaikas iszplauke pustreczio
kui savo automobilyje nusiszo- Pa.
szimto pėdu in kranta ir iszsi
Keli lavonai buvo taip bai
ve.
gelbejo.
Jis buvo Norman Gladden, siai sudegė, kad ju visai nebu
Žuvusieji buvo keturios de
vo galima pažinti.
isz Woodside Manor.
szimts keturiu metu amžiaus
TWA eroplanu kompanijos
Valstijos policija, F.B.I. ir
tėvas Prince McSpadden, ang
vietine policija spėja kad tas virszininkai paskelbė žuvusiu
lių mainierys; jo dvynukai sū
GAFFNEY, S. C. — Du
biznierius ta banka buvo du sy vardus, bet vienas kuris žuvo
nūs deszimts metu Rex ir Lex
toje nelaimėje nebuvo ant ke Stanford /Universiteto studenkiu pirmiau apvogęs.
ir ju draugas Roy Woddis, Jr.
Policijantas R. Lee Coulburn leiviu knygos, ir dar nežinia tai užsimusze kai ju automobi
Tėvas stengėsi savo sūnūs ir j
Habib Bourgiuba, Tunizi
buvo Seaford Trust bankos pa- kas jis buvo ir kaip jis ant to lius susikūlė su dideliu troku.
Jiedu buvo dvideszimts me ju drauga iszgelbeti ir taip jos tautininku frunto vadas,
samdintas kaipo naktinis sar eroplano atsirado.
atsistojęs važiuoja per mies
Lakūnas ir jo pagelbininkas tu amžiaus M.Peter Ferngold, pats prigėrė.
gas.'Jis sako kad biznierius
Gladden privažiavo prie tos iszsigelbejo, bet eroplano pa isz Brookline, Mass., ir dvide Visi buvo isz Herrin miesto, tą ir sveikina visus kurie už
ji ir jo partija balsavo per
szimts metu amžiaus Herman Illinois.
bankos, apie pirma valanda isz tarnautoja žuvo.
Eroplanas ka tik buvo paki Feldt, isz Wildwood New Jer Policijantai negali suprasti rinkimus.
ryto. Jis atsidarė ta bankos
Jis su savo partija laimėjo
naktine sziepa su rakteliu, ku lęs nuo žemes, ir kelis sykius sey. Jiedu važiavo namo del kas ir kaip ten atsitiko, nes to
ri jo kompanija jam buvo‘da apsisuko apie ta vieta pirm ne- Velykų szveneziu kai nelaime laiku ant to ežero nebuvo nei visas devynios deszimts asztuonias vietas taryboje.
atsitiko.
vėjo, nei dideliu bangu.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
vus, kad jis galėtu tos kompa

Isz Amerikos

TĖVAS, DVYNUKAI
ŽUVO

Sugautas, Nusižudė

DU STUDENTAI
UŽSIMUSZE

'

,
U. S. A.

67 METAS

Szunys Alų Maukia

raszczio “Daily Worker” sako
kad jam buvo pasakyta kad jo
laikrasztis ta diena neiszeis,
bet jis sake kad jis stengsis ta
laikraszti iszleisti nežiūrint vi
su valdžios agentu. (Pasirodė,
kad jam nepasisek e ta numeri
iszleisti.)
Valdžia ant visu paimtu ofi
su ir kambariu prikalė perspė
jimą, kad tos paimtos instaigos
dabar yra Amerikos valdžios
nuosavybes ir niekam nevalia
nieko isz tu instaigu imti ar
iszneszti!
Komunistai visa kosere spie
gia ir sako kad jie dabar kreip
Szltiedu “bulldog-” szu
sis in Prezidentą Eisenhoweri, nys labai mėgsta alų maukti.
."akydami kad ju nuosavybes Czia ju sanvininkas, John C.
buvo isz j u paimtos.
Bodleg, Vaszingtone jiem
Philadelphijoje, Chicagoje, dviem duoda biski alaus,
Los Angeles ir kituose miestuo kaipo užmokesti kad jiedu
se tas pats tuo paežiu sykiu at buvo iszrinkti kaipo savo
sitiko. Kadangi ant visu buvo veisles puikiausi.
tuo paežiu sykiu užsipulta, nei
vienas negalėjo kita savo dran rodos del Velykų.
ga perspėti.
Bet visur bažnyczios buvo
Trys Komunistai vadai, San pilnos nepaisant Komunistu inFrancisco mieste buvo isz savo sakymu ir grasinimu.
kambariu iszmesti. Nei vienas
Sovietu laikraszcziai nei žo
nesiprieszino, nors pirminin džio nepaminėjo apie Velykų
kas William Schneiderman pa- szventes. Tik Kataliku ir Proreiszke kad jis priesz sago va j testonu laikraszcziai, net ir
lia iszeina ir kad jis kreipsis in Maskvoje aprasze Velykų apeiaugsztesne valdžia.
| gas.

Komunistai neiszdryso sai
tas apeigas ir procesijas už
drausti.
Bet daugumoje, ypacz Pro- •
VIENNA. — Milijonai žmo testonai parode savo palankunių nepaisindami Komunistu ma Sovietu valdžiai per visas
sargu, iszkilmingai apvaiksz- savo apeigas.
cziojo Velykų szventes.
Czia Komunistai stengėsi vi
sus priversti per Velykas dirb
ti, bet retas kuris ta diena iszejo in darba.
Rytu Europoje buvo už
NEW YORK, N. Y. —
draustos visos procesijos ir paSzviesiaplaukis, dvieju szimtu
svaru burliokas, kuris giriasi
kad jis yra buvęs Nacis Kapii tonas Generolo Rommelio ar
mijoje, Afrikoje, buvo suaresat
tuotas. Jis baisiai sumusze dvi
deszimts asztuoniu metu Thoi mas Moriaritz ir nuo jo pasivo
gė devynios deszimts keturis
dolerius ir jo rankine laikrodė
li. Thomas Moriaritz buvo saiune apie ketvirta valanda isz
ryto.
Tas buvęs Nacis kuris vadi
nasi Andrew Pressburger ir
Andrew Jackson, pamate kiek
pinigu tas Moriaritz turi. Jis
palauke kol jis iszejo isz to ga
liūno ir tada ji partrenke ant
ulyczios ir baisiai suspardė, ir
i paskui tuos pinigus ir ta laikį rodeli pasiėmė. ’
Moriaritz szliaužte priszliau; že prie policijos ofisu ir pasakė
Tik septintas nuoszimtis ■ kas atsitiko. Policijantai ji •
balsuoja už kairiosios parti greitai in ligonine nuveže, kur &
daktarai turėjo jo žaizdas su,
jos kandidatus.
Tai buvo pirmieji rinki dvideszimts asztuoniais stimai szitame kraszte, kai cziais susiūti.
Prancūzija davė szitam
Teisėjas Samuel J. Okringer
krasztui laisve ir nepriklau paskyrė jam penkis tukstan
somybe.
eziu doleriu kaucija, kol jis bus
□ o o
patrauktas in teismą.

VELYKOS RUSIJOJE

Tunizijos Laisve Ir Nepriklausomybe

21 ŽUVO; 14 ISZLIKO
BIZNIERIUS
GYVI
APVOGĖ BANKAS

MAHANOY CITY, PA.

BUVĘS NACIS
SUARESZTUOTAS

? IFįJ ’ ’
— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas
yra agenru. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik
vieno naujo skaitytoj aus, tai
didelia geradejyste padarytu
del iszdavystes. Bandykite
taip padaryt, mieli skaitytojai,
o “Saule” bus jusu didžiausiu
laikraszcziu. Acziu!

MAHANOY CITY, PA.

musu sveikata ir gyvastį? Jei
gu czia ne Socializmas, tai mes Trys Istorijos
nežinome ka tas žodis reiszkia. Apie Irlanda arba Nekaltybe
Suspausta; Robertas Velnias,
Kristus yra mums pasakęs Medėjus; Kaip Kuzma Skrip
kad vienas isz geru darbu yra korius -iko Turtingu Ponu.
palaidoti mirusius. Tai kodėl Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Saule Publishing Co.
visi mes iszsiimame apdrauda;
kad mes Ibutume tinkamai įpa
— Gal jusu draugai yra
kavo! i ? Argi ne už tai kad mes
Kristaus žodžiams netikime? nusiminė ir fieramus laike\
szios bedarbes, tai pasakykite
Visu Ražancziaus
Ar mes ingyvendiname Krik- jiems kad užsiraszytu sau
“Saule”, o bus jie jums už tai
szczionyste ar Socializmą?
Paslapcziu Maldos
dėkingi, nes “Saule” priduos
Del Ražancziaus Draugijos
jiems smagu gyvenimą ir nu
Nariu, ant mažu korteliu, ku Kai žmogus turi pasitikėti
varys j u nuliūdima.
rios telpa in maldaknyges. Vi ne ant savo jiegu, 'bet ant val
gas setas $1.00. Frisiunskite džios iszmaldos, jis pasiduoda
*>wl**Z**X*****Z******>*I*',X**X*****I*
savo orderi ir viena doleri ant valdžios Politikieriams ir tam
adreso: Saule Publishing Co., pa valdžios vergas.

stojo prie duriu, palbarszkino gas kriminaliszkas apraszyNo.158—A p i e Kapitoną*
su nekantrumu, Zuzana atidarė naas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabege
ir prasze, idant ineitu in vidų.
No.103—Vaidelota, apysaka le; Kasgi Isztyre; Prigautas
Atsisėdo tada abudu ir Sztai- isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
nai jei apsako kas atsitiko: ant ■ zio iszimta isz Lietuviszku
No.l6Ct—Apie Po Laikui;
Kataliku Bažnyczia, per Di
ko moteriszke atsake, jog nu užliekn. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
džiąją San vaite, priesz Velykas
žiūrėjimas seno tarno suvis su lideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszatgaivino slėnus paiproczius ir
tinka su tuom.
No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
dar seniau užmirsztas Bažny— Mus ponas grafas Ro talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
czios apeigas, ir permaine . ne
bertas, kalbėjo Zuzana, yra Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
tik Misziu laika nuo ryto in va
daug geras. Kiek jis rūpinosi, ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kū
karo, 'bet ir apeigas ir maldas
kad ta poną Albina ant geres sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
atmainė.
nio k ei o užvest: Nes tai buvo Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyna
Pavyzdžiui per Didžiojo Ket
žirniais in siena mesti. Ponaitis Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
verge apeigas pats Klebonas,
baliavojo, kol visa savo turtą ir visos bobos; Teipgi juokai,
No.166—Apie Sūnūs Malatsiklaupęs numazgojo kojas
nepraleido. Kad butu jam gra rodos, trumpi pasakaitymai ir kiaus; Iszklausyta M a 1 d. a
dvylikai savo parapijos vyru,
Vargszo; Geras Medėjus. 20o.
fas Robertas paskyręs kokia t. t., 52 puslapiu, 20c.
taip, kaip Kristus buvo, per
alga tai ir butu augsztai kėlę No.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Mariu;
Paskutine Vakariene darės Saisis. Nes tas jam pasirodė ne ga pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
vo Apasztalams.
lima, sergėk Die®! Ant galo czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
GRAFAS IR :: :: užprasze
_
ta paleistuvi in Sakol- Kristupą; Juokingi szposelei;
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
No.173—Apie Talmudo Pa
Bostone, pats Arki vyskupą©,
In Albany, New York, antru
nyczia, o dabar būna- jis ežia, Kaip traukt gi iiukingai Einiki
slaptys ; Du Mokiniu; Kam IszRichard J. Cushing; Szvento
ranku automobiliu pardavėjas
kaip
kada
Petersiburge,
kada
ir
kiti
szposeliai,
20c.
davineti Pinigus. 45 pus.,'20c.
Kryžiaus Katedroje, per' tas gerbiamas, ant7 ranku neszioja pagarsino kad jis 1955 metu
(Tasa
Nuo
3
Puslapio)
da
buvo
aficieru,
rodos
jis
yra
No.1.16
—
Istorija
apę
Sierav No.175—Kuczios Žemai tęs;
pamaldas, ant kMiu atsiklau- mas; Amerikoje jis yra pajuo automobiliu parduoda, ant iszlocnininku
visu
turtu,
negeras
ta.
Puikus
apraszymas.
119
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
,pes numazgojo kojas savo pa- kiamas.
mokesczio, szesziolika centu se apsimalszink ir apsakyk žmogus! Ir kaip rodos grafas ouslapiu, 20c.
darė Anglis; Kaimiecziu Aimaraipijiecziams, taip kaip nauju
ant valandos.
Robertas
nieko
neturi
sakyt.
kaip
turėsi?
Apalpau
isz
persiNo.119—Keturios istorijos, navymai; Eiles; Kokis Budais
Dabar darbininkai vis trum Tai iszeina sizimtas penkio
apeigų instatymai reikalauja.
Nemoku
isz
pasakos,
koki
nugandimo,
kada
maeziau
kaip
7
k
apie Gražia Haremo Nevalnin- Apgavikai Apgauna Žmonis;
pesnes valandas dirba ir dau lika doleriu ir dvideszimts cen O
''
••
žiurejima
turiu
ant
to'žmogaus
puolei
nuo
arklio,
ir
dabar
isz
ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Taip dabar kas metai bus giau gauna. Jie daugiau laisvo tu ant menesio.
gilumoje
szirdies.
valos
velei
atėjau.
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
daroma Kataliku Bažnycziose laiko turi ir nežino ka su- tuo
Bet tas pardavėjas nesako — Man isz tos nelaimes nie — Teip kaip ir asz, ponia
20c.
laisvu laiku daryti.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
per Didi ji Ketverga.
kiek menesiu reikės tiek niokc- ko blogo ne atsitiko, atsake Zuzana, dadave senas ternaš.
No.120—Dvi istorijos apie Skaitymo ir Raszymo. 25c.
it.
Feliksas su nusiszypsojimu. Nes jis nuduoda, jog turi jaus Valukas isz girios; Ant nemuDantistu, Daktaru draugija, Profesoriai, kuriems laisvas
Nes dede, del ko man draudei mą ir didelei myli Feliksą ir no. 58 pus., 20c.
Chicagoje pranesza, kad iszsi- laikas butu taip reikalingas, Mušiu politikieriai ir laik- perszokt per sztakietus? Jeigu musu poną, o szirdyje ant to
Kitokios Knygos
No.
127
—
Trys
istorijos
apie
kad
jie
galeut
patys
pasimo

mokinti ant dantisto kasztuoraszcziai vis raszo ir aiszkina ne tavo staigus pasirodimas, prisiegtau, jog nori abudu iszDūkte Pustyniu; Peleniute;
kinti
ir
paskui
geriau
musu
ja dvylika tukstancziu doleriu.
kad dabar visi dirba ir gerai arkliukas nebūtu pasibaidęs. varyt isz szito svieto. Butu tai
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. Np.178—Tikrausias Kabalasvaikus mokinti, visai negauna uždirba, kad bedarbiu dabar
—' Kaip asz galėjau mislyt, parankia tam latrui, idant ga No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
Ant Kunigo iszsimokinti per ir neiszali to laisvo laiko.
labai mažai randasi.
jog per manės persibaides ark lėtu paimt visu turtą ir dvarus! dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom
vienus metus kaštuoja apie
Tai kaip jie iszaiszkins, tai. liukas ? Atsake grafas Albinas. Nse ne sulauks jis to! Ka ponia
Darbininkas
savo
laisvas
No.132—Trys istorijos: Apie 25o.
tūkstanti du szimtu doleriu
kas Philadelpliijos mieste atsi — Buvau ant nelaimes už Zuzana pasakysi ant to ?
No.180—Kvitu Knygute
ant metu. Ir reikia deszimts dienas praleidžia iszlenkiant tiko kai tiek sniego ana san- sztakietu ir iszgirdes tave kal —■ Asz mistinu atsake mo Ąnglorius isz Valencziojs, Ko
stikleli ar žiopsojant in televi vaite prisnigo?
žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
metu tokiam mokslui.
bant in tęva, jog juos nori per tore pamaži, jog yra privalumu
niams. 35c.
zija. Jis reikalauja kad kas
Miesto sztaibas paskelbė kad szokt, ir began per tai, idant musu, kaipo tarnu senu ir isz- Ka pasakė katras paeziuojas,
180y2—Kvitu Knygute
Ir jo tokio mokslo ir po tiek nors kitas juos palinksmintu reikia; penkių szimtu darbinin tam u'žbegkt. Butum u'žsimu- tikimu, jausti ant pono ir jo sū 76 puslapiu. 25c.
No.129—Keturios istorijos; Draugystėms, del Kasieriaus
pihigu vikaras, naujai inszvjes- per ju laisvas valandas ir die ku ulyczias nukasti.
szes ant vietos, jeigu per juos naus, serget juos nuo pikto,
Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
tas Kunigėlis gauna isz savo nas; nes jis pats nemoka kaip
Penki tukstaneziai vyru pri arkliukas butu pcrszokes.
kaip akis galvoje. Tai yra ma
kimu. 25c.
parapijiecziu penkios deszimts pasilinksminti ar laika praleis sigrūdo in Convention Hall ir — Del ko, dede? Ne su no tokia mislis, o tikiu, jog ir Keliautojai in.Szventa Žeme;
Katali
Beda; Tamsunus prigauna. 58 No.194—Trumpas
doleriu ant menesio. O bemoks ti. •
net susimusze, grusdamiesi ar- prantu !
jus ta pati mislinat ponas
kiszkas Katekizmas, pagal iszpuslapiu, 20c.
lis, berasztis darbininkas dau
eziau, kad jie butu pasianidinti.
— Nes tavo tėvas mane su Sztaina!!
giau negu tiek uždirba in san- Czia isz tikro Socializmas, Policijautai buvo paszaukti pras, kada jam pasakysiu, jog — Ant to prisiekiu ponia No.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
nekurias Naudingais Pade ji
jeigu ne stacziai Komunizmas, juos numalszinti ir sutvarkinvaite!
sod auninkas sziandien isz ry Zuzana, paszauke senis. Ne nu mokamas Žiedas, Drūta Alks mais. 35c.
kai muzikai, bemoksią! atosto ti.
to nukasė žeme szale sztakietu. ilsiu niekados sekdamas kožna ni. 62 puslapiu, 20c.
gauja
kai
mokslincziai
prakai

Mokytojui jo mokslas kaszO tas darbas mokėjo penkios Per tai jeigu butu arkliukas žingsni to Albino. O ne nuleis- No.134—Dvi istorijos: Baisi No. 196—Stacijos arba Kai
Žudinsta, Urlika Razbaininka, vari ja Viesz. Jezuso Kristuso
tuoja apie asztuonis tukstan- tuoja.
deszimts doleriu ant sanvaites. perszokes, butumet abudu ko kim nuo akiu maža Feliksą!
15c.
czius doleriu. Ir paskui jis ma
Penki tukstaneziai peszesi jas nusilaužo.
— Prisiekiu, jog padary 43 puslapiu, 20c.
žiau uždirba negu mokyklos Ar tai dyvai kad musu jauni del penkių szimtu darbu! Ir — Tai ne žinojau, atsake sim viską ka geriause. Mylų ta No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—Graudus Verksmai
mas sziandien vengia mokyklos dar negalima kalbėti ar raszyti
szlavejas.
grafas Robertas su ženklyvu vaika, ka ir motina ji mylėjo, ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Ap
ir augsztėsnio mokslo ?
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
apie bedarbe! ?
ant seno Sztaino dirstelėjimu, kuri jau numirus! Tai ir ant jo tas. 61 puslapiu, 20c.
su Jezuso Kristuso. Knygute
Ame r i k o j e mokslinczius
kuris tik lengvu pajudinimu jausiu kaip ant savo locno kū No.138—Apie Irlanda; Ro
Kam
mokintis,
kai
bemokslis
reikalinga ant Gavėnios. Pa
profesorius yra be garbes, be
pecziu atsake. Ir dekavojau tau dikio. Neibaszninke buvo del bertas Velnias; Medėjus; Kaip
poniszkai
gyvena?
gal senoviszko būda, 15c.
szloveš ir be pinigu.
isz visos szirdies! O kas galėjo manes visada labai gera, mano Kuzma Skripkorius Likos Tur
••
• •
No.198—įGromata arba Mu
• • —■
žinot, jog arkliukas nusigąs? Dieve, prižiūrėjo mane laike li tingu Ponu. 35c.
Taip
'buvo
Rymoje
pirm
ne

Amerikoje mes turime pir
— To suvis nemislinau! At gos, tai kaip galu apie tai pa- No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezusc
gu
ta
galinga
Rymos
ponija
pa

mos klases 'mokyklos kamba
"
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz gromt,
sake Albinas. Nes duokim jau mirszt f
kriko.
Tas
pats
laukia
ir
mušti
rius; antros klases knygas; tretam pakaju ir paclekavokim — Tai ir gerai, ponia Zuza Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
kraszto.
tojaus Jeruzolima. 10c.
czios klases kursus; ketvirtos
Dievui, jog-"mažas atsitikimas na! Ir padavė jai ranka senas lapiu, 20c.
klases virszininkus; penktos
nieko blogo neatnesze.
tarnas, žiūrėsim, ar mudu dvie- No.144— Apie Ranka Ap- No.200—Eustakijuszas. Is
Kur
Lygios
Lankeles
Kai
bagoczius
valdo
moksklases mokinius, ir paskutines
— Kitu kartu busiu atsar je negalėsim tu geru žmonių veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
lincziu,
kai
pinigai
nustelbia
klases mokytoju mokestis.
gesnis, atsiliepe Feliksas. Ži ap serge t nuo to nevidono.
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c
mokslą, kai darbininkas po Kur lygios lankeles,
nau jau dabar narava arkluko Suspaudė abudu rankom ir va Zokoninka Bernadina. 61 No.201—Istorija apie Amži
nauja
ant
mokslincziaus,
tai
Balti
dobilėliai,
na Žydą. Jo kelione po svietą
Europoje Profesorius yra
ir užbėgsiu tam viskam.
prižadėjo vienas kitam rūpin puslapiu, 20c.
jau galas matyti!
Czia vaiikszczioja mergužėlė,
ir liudymas apie Jezu Kristų.
Vaikiukas pradėjo linksmai tis apie savo poną ir jo sunu.
No.145—A p i o Velniszkas
Balta, raudona.
Svarbus Praneszimas Amerikiecziai nemoka in- Eiksz mergyte namon,
kalbėt su Albinu ir suvis jau ne Po tam Sztainas su savo sena Malūnas Kaip Studentas Lo Pukius apraszymas. 20c.
paisė apie Sztaina, kuris nema prietelka atsisveikino ir nusi jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
Mes mėgstame teisingysta ii vertinti ar atskirti ta kuris Vadina tave rubsiuvukas,
tomai iszejo isz pakajaus.
davė prie savo darbo.
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
geidžiame, kad ir visi teisiu skaito, nuo' to kuris raszo.
Jaunasis bernelis!
Garbei. 15c.
— Siundytas latras! Mur
puslapiu, 15c.
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai
Nei asz eisiu namon,
—
BUS
DAUGIAU
—
mėjo pats in save karitorije, ne
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
primename, idant kožnas skai Kai darbininkas statosi ly Nei asz busiu jojo,
sunku jam niekad isz nieko
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. kių Seraphiszkas Officium. 15c
tytojas, kurio laikas pasibaigė gus su darfbdavui; jis czia ir Rubsiuvukas prastas
iszsisukt, O' da mokėjo nuduot
KATALOGAS 62 puslapiu, 20c.
už laikraszti, kad nevilkintu il dabar pasiskelbia kad jis re
remestas,
jog yra labai mielaszirdingas
gai su atnaujinimu užmokes- mia visus Komunistu nusista Tas manės nevertas!
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
'KNYGŲ
del vaiko. Tegul-gi grafas duo
ties, nes ilgai negalime laukti. tymus, kad jis yra Komunistas. Kur lygios lankeles,
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
dasi save už nosies1 vedžiotis,
Visi pirmieji Katalogai dabar
Juk del visu yra tas žinoma,
Balti dobilėliai,
No.152—Apie Kajimas, Drū ĮTvt0 Užsisakant knygas is*
nes asz pažinsiu geriau ponaiti yra negeri. Szis Katalogas
kad darbas pabrango, popiera Jeigu mes norime palaikyti Czia vaiikszczioja mergužėle,
ir esmių persitikrinęs apie jo užima visu anų vieta, todėl tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
ir kiti intaisymai, nes uždyka savo kraszta, kaipo Laisves Balta, raudona.
tik numeri knygos. Pinigus
lapiu, 20c.
nedorybe. Žino jis gerai nara
užsisakykite knygas isz
laikraszczio negalime siuntinė kraszta, mes negalime veplioti Eiksz mergyte namon,
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Orva smarkaus arkluko. Žinojo
szito Katalogo
ti. Musu agentai yra guodoti apie lygybe, nes laisvam žmo Vadina tave arto j ūkas,
Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino Mogana gerai, jog arkliukas pasi
Nr. 1955
ni-Orderi, o jeigu norite pini
skaitytojai ir nuoszirdžiai de gui nėra lygybes. Tik vergai Jaunasis bernelis!
piu, 35c.
baidys, kada jis staiga! paszoks
kavoj ame visiems už platinima yra lygus ! J u gy venime vra tik Tuojaus asz eisiu namon,
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
ir jog mosis in szali, kas ir atsi
ISTORIJOS, PASAKOS,
“Saules,” lai visus Dievas už vergai ir Isznaudotojai.
Tuojaus asz sekiu jaunui,
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
tiko. O kad mus nepatiko dide
APYSAKOS, IR T. T.
laiko koilgiausia ir visame lai
Arto j ūks gražus vaikelis,
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa ĮU?Y Nepamirszkite dadeti
le nelaime, tai turbut grafukui
deszimtuka ekstra del prisiunmina. Platinkite mylimi broliai Mes aklai ir ramiai keliauja Tas manes yra vertas!
No. 101—Kapitonas Velnias, slaptį. 61 puslapiu, 20c.
tąs suvis nuvejo in užmirsza;
tirno kasztu.
ir sesutes jusu laikraszti, o mes me in Socializmą — isz Socia
kantrybes! O ponui teip-gi at- Puikus apraszymas, didele No.151—Apie Vaitas Szviluž tai busime jumis szirdingai lizmo in Komunizmą, ir isz Ko Atsimink! Mielas Skaityto
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
sidaris akis! Toliaus tiktai, knyga. 404 puslapiu. 50c.
dėkingi. — “Saules” Redyste.
gai, o ir visi laiszkai “visada
jai kad nuo tavęs priklauso
munizmo in vergija.
Dieve szventas, kad nepervelai. No. 201 Istorija apie Amži Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
turi būti siusti vien tik ant
“Saule”, kaip szviete, taip
Senas tarnas tiesiog nusida na Žydą. Jo kelione po svietą nukas Karalium, 62 pus., 20c.
si, ja indomausięs, ar laiku at
ir dar tebeszvieczia tikriems
ir liudymas apie Jezu Kris No.153—Apie Gailuti, Du szio adreso:
vė
in
pakaju
senos
szeparkos
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie Jau dabar valdžia aprūpina silyginsi, ar ja paremsi!
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
Zuzanos, murmėdamas in save tų 20c.
musu
liga
ir
senatve.
Kiek
lai

tuviai “Saule” palaiko su sa
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. £
Platinkit “Saule” per visa savo kelione. Kada No.102— Prakeikta, meilin lapiu, 20g.
ko ims kol valdžia aprūpins
vo prenumeratais.
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“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

Grafas Robertas su nenorit
medukais jprie būdavo j imo, ir
SAPNAS
MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS
su galva pakratė. Esi isz tikro;
prislink ta stata dideli prie kė
. . . MALDA . . .
nedorybių pilnas mano myli
ŽYDU TIKYBOS
dės. Statysim palocius ir drut:: PRISAKYMUS ::
vietes. Sztainas nusimano apie
Viesz. Jėzaus ir mais), isztare. Pažinistu. pus: bro
li jau nuo senei, yra jisai lengtai labai gerai teve! Ana syk
Labai užimanti apysaka
Motinos
Szvencz.
vamislu ir per iszdykuma visa
pastate Soklonyczia, suvis paPer paezta, 25 Centai
savo turtus praleido. Nes tai
naszu, su puikiu bromu ir kcKa greicziause siunskit tania
Saule Publishing Company, ttirais boksztais, jog isz syk
Sapnas Motinos Szvenžinau ir esu persitikrinęs, jog
pas artimiause gydintoja!
cziausios,
mieganezios
Mahanov City, Pa., U.S.A
ne dasileistu apimt kito turtą.
galima buvo pažint viską!
Biednais mano vaikeli! Nei ne
ant
kalno
Alyvų,
žemei
Per tai ir neturėk nužiurejimu
Senas tarnas iszpilde norus
kruta! Didis Dieve', turėk mei
Batanijos,
bažnyczioj
jokiu! Albinas yra mano priele! Vienatinis mano vaikelis! ne kakta ir smilkinius vaikui, vaiko, atnesze dideli stala, iszSzv. Mykolo Arkaniuolo.
telu ir myli Feliksą. Butu tai
Dieve neatimk gyvastį mano kuris ne trukus akis atidarė, pile visus medukus del budadirstelėjo kaip ir susimaiszes vojimo, o Feliksas už valandos
didele nedorybe, idant prie
vienatinėm sunui.
Knygos Did. 3%x5V2 col.
ant tėvo ir ant seno Sztaino, teip buvo užimtas budavojimu
mus neturėtu prisiriszimo. Tu
Senas Sztainas, vietoje klau
\
TIKTAI,
25
Cts.
nes aiszkiai ir drąsiai.
mano geras Sztainai, nužiurai
visokiu budinku, jog suvis pasi! prisakimo grafo nubėgo in
— Atsargumo, ponas gra mirszo apie tęva ir Sztaina.
ji ir bijai, idant ne stotu prieipakaju, sugryžo greitai su bonSAULE
PUBLISHING
CO..
fai, paszauke Sztainas su
szingu tau, o prilankum man.
Grafas prisižiurinejo su aty
kute, užpile ant delno kelis laMAHANOY CITY. PA. U.S.A.
džiaugsmu, Feliksas gyvas ir da ant vaiko, o teipos-gi Sztai
Apie ka. bijotis ne privalai, ba
szus kokiu tai gyduolu, patrine trukus suvis in save pareis! nas labai divinosi isz to, o jo
pasiliksi visados seniausiu ir
Turiu vilti, jog nereikės gy- veidas susiraukszlejas kas kar sikcle kitoj pusei ponas Albi prie manės drucziai prisiriszcs. isztikimiausiu prietelum mano.
dintojo. Ponas žinai, jog ir asz tas buvo linksmesnis.
nas staigai ir pabaidė arkliuką,
—- Nes, ar ponas grafas pa Grafas isztrauke ranka in se
apie tai biski nusimanau, o ta — Nieko musu Feliksui ne kuris su staigumu szoko in sza- misimo, jog Feliksas stovi per- na tania, kuris ja pagriebė ir
me nieko blogo ne matau. Pa bus, suvis nieko! Pasznabždejo le, o vaikas nupuolė nuo arklio. szkadoj ponui Albinui, idant prie lupu prispaudė.
guldysim maža ant minksZtos/ grafui in ausi. Jiegu butu sau Buvo tai nelaime daugiau nie ne užstotu inpedžiu po ponui? — Tegul ponui grafui Die
kanapos.
Tarė Sztainas žcnklivai. Kad vas už tai užmoka! ląztare
sutrenkęs smegenys, tai turėtu ku !
Nusidžiaugęs tėvas, jog sū skaudejima galvos, butu nera — Mm! Hm! Nelaime! Tik Feliksas numirtu, tai grafas Sztainas susijudinęs, gali po
nus gyvas, paguldė ji ant ka mus ir užmiegotas; ir ne užsi tai nelaime nieko daugiau? Su Albinas yra tik vienas kuris vi nas but tvirtu, jog ne turi isznapos, o Sztainas persitikrino, iminėtu teip labai taje zobova. murkė senas tarnas ir palinga sa turtą paimtu po ponui ir pa tikimesnio tania už manes.
apžiurėjas ji gerai,' jog suna- — Ir asz teip mislinu, atsa vo su galva. Ponas grafai, asz siliktu ponu ant visko.
Idant tik ponas turėtum, miela
riai visi sveiki. Tuom laik atsi ke grafas'malsziai. Dekavoju vis mislinau, jog ta nelaime ne
Grafas vos galėjo suprast tai szirdyste ant manes seno.
peikėjas vaikas jau velei juo Dievui isz visos szirdies, jog ta yra tokia, kokia, jus sau mislika senas ir isztikus tarnas pa — Duokim jaii dabar pakakėsi žiūrėdamas in tęva.
didele nelaime atitolino nuo not nenorėdami nieką nužiuret. sakojo. Nes pasikrates, staigai ju, senas prietelau, atsake gra
— Nieko blogo nesistojo, manes.
fas. Pažinstu
Albina ir nenoriu
Saule Publishing
Op.,
tarė:
—
Apie
ka
kalbi
?
Paklausė
BALTRUVIENE
* teve, isztare: Nes tai buvo ne
jokiu
nužiurejimu
Mahanoy
City, girdėt.
Pa.,U.S.A.
— Nes ponas grafai, kaip grafas staigai.
*
*
—
Ne
teisybe,
mano
myli

7
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I
mano
kalte,
jog
nepuoliau.
K-K-X*****<*+************ K-M
tas atsitiko, jog Feliksas nu — Tai yra, ponas grafas, mas! Turi kaip tada navatnus. Senis atsiduso ir isztare at
Kad ponas Albinas nebūtu pa puolė nuo arklio? Norint vai
sakymą, kuri jau turėjo ant
Tai ir po Velykų
kokius
nužiurejimus!
Kitau
in
asz
ne
i
n
t
i
ketau
pusbroli
pono,
sirodęs teip staigai ir butu ne ku yra da, nes drucziai sėdi ant
lupu.Tiktai,. , .$1.00 į
Vėl prie darbo
laižybas,
jog
ponas
Albinas,
ne
iszgazdines arkliuką, tai bu- balno ir moka valdyt arkluka, ponui Albinui, ne teip toli kaip
— Greitai teip, sumurme in
Ir dabar pradėsiu:
mislina
apie
ipaemima
turtu
po
ji
matau.
czia laimingai perszokes per isz to stebėjausi asž ne karta.
save, atsisukdamas nuo grafo,
Ar gryžiai prie jos,
manim.
Feliksas
yra
sveikas,
sztakietus! Kas tai ponas Sztai — Buvo tai nelaimingas at — Grafas Robertas pakra
tai asz su Zuzana tuom labiau
Prie tos moteres,
drūtas ir linksmas, kaip žuvy
tė
su
galva.
nai?
vaikiuku sergesim, jog nei
Kuria syki savo gyvenime
sitikimas. Kada Feliksas norė
te
vandenyje,
o
sergsti
ji
visi,
—
Norėjau
tik
pažiūrėt,
/
pamylėjai,
jo per sztakietus perszokt, pa- — Klysti tame, mano myli kaip savo aki, asz su sena Ur- plaukelis nuo jo galvos nulpult
mano Feliksai, ar katras kailiu
mas Sztainai, atsake seniui.
ne turi. Jau asz ne isztikiu tam
Kada viskas jau buvo
szule
ir
visi
tarnai.
Durnistra
kas nenulūžo, atsake Sztainas.
Ponas Albinas myli mane ir
grafui Albinui! O jeigu nori
užbaigta,
tai
tik,
mano
isztikimas
tarne!
Istorija
Apie
...
— Viskas gerai, ponas gra
mano sunu, parodo ta jis visa
daryt ka blogo, tai tegul» žino
Kada žuvo szirdgela ir
Iszmuszk
tai
suvis
isz
galvos.
fe, nereike bijotis, tarė atsisu “AMŽINA ŽYDĄ”
me, Feliksas žino jo visa apsi
jog turi žmones kurie ji nužiu
vidurine kova,
—
O
ta
sziandienine'
nelai

ręs.
Kada dingo tas apmirimas, kęs in poną kuris visko to klau Jo kelione po svietą ir liūdimas ejimu.. Ant galo už ka jis mums
me?
Tarė
senis
saviszkai.
Kas
sė su atyda. Feliksas sveikas
blogai mislis? Yra mano sveAtsisėdo szale vaikiuko ir
Kuris retežais turėjo tave
apie Jezu Kristų.
yra ir drūtas? Ant tiesio peties
cziu ir rado ežia priglauda. Asz buvo priežasezia, jog Feliksas pradėjo ji bovyt, t anie staigai
apmalimas,
turės molina, ženkleli, tai ir
esmių jo pagelbininku, ba nupuolė nuo arklio? Ne butu durys atsidaro ir in pakaju inAr gryžai tada,
Per paezta, 25 Centai,
apart manės, nieko daugiau ne teip atsitikę! Grafas Albinas ejo vyras jaunas, mažu turėjo
k _____
Kad atrasti joje suprantanczia viskas!
— Sveikas esiu suvis! Pa-, SAULE - Mahanoy City, Pa. turi ant svieto, per ka turi but arkliuką pabaidė.
koke trisdeszimts metu, ir stai
Ir atjaucziaiiczia prieteli,
♦
szauke vaikiukas, nuszokdagai prie ju priėjo. Buvo tai
Kurios dvasia likimo
mas nuo kėdės ir skėtriojo su
ypata puikaus sudėjimo, su
nuteriota,
juodais plaukais ir ūsais, juodu
Vėliaus iszkilo isz gyvenimo rankelėm po orą. Nieko man
ne mažu akiu, kurios isz po tan
blogo nesistojo! Ne jaueziu ma
Su kurio szviesesne ir
kiuKnyga
skruostu
aiszkiai žibėjo.
žiausio skaudule.
in minksztos
po- ji
Prakilnesne negu buvo
Pamatęs
ji
Feliksas
nuszoko
— Dievui tegul bus garbe,
pieros virszeliuose. :: :: ji
tada,
nuo kėdės
pribėgo
Pinigai
reikia prie
siustijo,su no!*
Kada su ugnies karsztumu jog užlaikė gyva mano kūdiki!
rint Sztainas
norėjo ji sulaikyt.
Tarė grafas, paėmė vaikiuką in
užsakymu:
mylėjai ja,
— Dede Albinai! Paszauke
Bet įiesupratai ir nežinojo. glebi ir pabueziavo ji jausliai.
vaikas, gerai kad ateini ir mė
Kaip begalo brangi ir graži Buvo tai baisus del manes re
tosi jam in glebi. Turi pripa
Tokia, prietelyste gali būti ? gėjimas,- mano geras Sztainai,
žint, jog arkliukas butu perszo
matant kaip nuo- arklio nupuo
Ar atmeni ja?
kes per sztakietus, idant tu ne
Tarp jos ir tavęs yra slaptas lė. Mislinau jog piano szirdis
butum buvęs perszkadoj.
ryszys, truks!
— Pripažinstu tai isz^visos
— Nes dabar jau yra vis
Auksinis siūlas supratimo,
szirdies mano vaike, atsake
kas gerai, teve brangiauses!
Kuris judu arcziau ir
grafas Albinas su nusižemini
Isztare vaikiukas, glausdama
tvireziau surisza.
sis su meile prie tėvo, ir asz
mu. Macziau, jog buvau didele
Nėra tai meile,
perszkada tame. Nes pirmiaumislinu jog dabar galu vėl eit
Kaip žmones paprastai ja
(Tasa Ant 2 puslapio)
pajodinet? O pamatysit, jog
supranta,
dabar per barijera preszoksiu.
Jau nėra tu jausmu,
— Ne, ne, vaikeli, teip ne
— Sieniniai Kalendoriai, su
Kurie aipjakintu j ūmi ir
•gali
but!
Atsake
grafas,
draus

Lietuviszkais ar Angliszkais
vestu jus in pavyda,
damas
nuo
to.
Sziandien
pasi

menesiais, su szventomis ir
Nėra tu linksniu bangu,
liksi
sau
ant
kanapos.
Nesipasninkais. Po 50^ arba 3 už
’Kurios iszkele dvasia in
prieszik,
Feliksuk!
Asz
teip
$1.35. Adresas:
padanges,
noriu
ir
pats
busiu'
su
tavim,
Saule Publishing Co., Maha
Arba nutrenkė in giliausia
For example, over 40 miTITbn Amer
B komas Jefferson, born
idant
tau
nebūtu
nuobodu.
Al

noy City, Pa.
nuliūdimo bedugnes.
icans are providing for their financial
on |he 13th oi April, 213
ne
teisybe
Sztainai,
jog
teip
futures through the purchase of Sav
years ago, ran for office
Nėra to visko,
ings Bonds. More than 8 million are
on the Democratic-Re
Liko tik duszios ramumas. bus geriau?.
investing in U. S. Series E Bonds reg
publican ticket. He was
—
Laikais,
ponas
grafe.
ularly on the Payroll Savings Plan.
the
first
President
to
be
inaugurated
Niekad negali ja užmirszti,
Kada
puolė
smarkiai
nuo
ark

That’s the easiest way to save — the
in Washington, D. C. — and the first
Nors ir sutinki,
foolproof, guaranteed, independent
to start his term in the new White
lio, galėjo sau smegenis susi(Kai]) tankiai atsitinka)
way to financial security.
<•
Su 283 Paveikslai!
;i
House.
krest,
o
norint
pretikrint,
tai
Kita, kuria pamyli ir vedi,
He was also the chief thinker and
To see that you and your family
160 Puslapiu
][
reike, idant Feliksą spakainei
writer among the men who fought
are taken care of tomorrow, invest in
i Bet ta, kuria karta
against the belief that people need
United States Savings Bonds today
8 col. ilgio, 5y2 col. plocrio ];
mylėjai ir praradai, pasiliktu iki rytojui. Jeigu po
to be protected by the rich or the
— either on the Payroll Savings Plan
nas grafas pavėlins, tai ir asz
Iszaiszkina sapna ir kas
where you work or by regular pur
powerful.
Tikiesi kad vėl laikui
chases of Bonds where you bank.
pasiliksiu
prie
Felikso,
idant
ateitoje stosis. Su priedu Į •
“Give the people light,” said Jef
bėgant,
ferson, “and they zvill find their
planatu ir visokiu burtu.
Ja atrasi tikru prietelium. ji sergėtam
For the big things
own'way.”
— Grafas palingavo su galIr suprantanczia draugia,
in your life — be ready with
And almost 200 years of history
va,
o
Feliksas
su
džiaugsmu
su

Ar atmeni ja?
U. S. Savings Bonds
have proved him right.
plojo
su
rankom
ir
paszauke:
Ar gryžai prie jos ?
The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks,
— Teip bus gerai! Jeigu
for their patriotic donation, the Advertising Qouncil and.
Sztainas prie manės pasiliks
tai užsilaikysiu spakainei. Jis
SKAITYKIT
moka bovytis su manim,
I
iy“SAULE”=®S teip
teve! Žinai ka, mylimas Sztai
SALLE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.
nai? Atneszk man skrinute su
PLATINKIT!
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“Talmudo Paslaptys”

Grafas ir Meszkininkas
Dvaras Sokolyczia

j^E teip drąsiai Feliksai! No
taip drasįai! Paszauke žmo
gus vidutinio ūgio, augsztas ir
drūto sudėjimo, ant szesziu me
tu vaikiukio, kuris ant mažo
drūto arkliuko jodinėjo po
dvara. Vaikai kas kartas la
biau gine arkliuką, jog net
smilties augsztyn leke, kuriom
dvaras buvo iszpiltask Jis tave
numes, jeigu tu su juom teip
pasielgsi! ’
' — Sėdžiu drucziai ant bal
no, mano tėvo, nesirūpink apie
mane, atsake Feliksas tėvui su
linksmu veidu ir velei suspau
dė arkliuką su pentynais. Žiū
rėk tėvai kaip smilties po ma
nim szoka in- virszu! Eiczia su
bile kuom in laižyibas, jog
lengvai perszoktau per dvarini
Ibarijera: Ar pabandyt ?
—- Ne, ne! Jokiu bildu ne
pavėlinsiu, paszauke tėvas.
Tuom laik jau prileido ark
liuką prie sztakietu, o toje va
landoje pasirodė kokia, tai ypata ir paszauke laukiniu balsu:
— Sustok, vaike! Nesistos
teip kaip mistini!
Arkliukas persigando to bal
so, o teipos-gi Feliksą ne ma
žai persigando, arkliukas stai
ga! atszoko, o mažas raitelis
iszpuole isz balno ir smarkiai
nupuolė ant žemes in smilties.
Persigandęs tėvas, riktelėjo
garsiai, balsas jo susimaisze su
kitu balsu, kuris szi dilio isz to,
o nesigraudino.
Tėvas ne girdėjo to kito bal
so. Persigandęs pribėgo prie
vaiko, gulinczio be sanmones
ant žemes, o vienok da laike
apinastri rankelėje. Tėvas isztrauke apinastri akimerkoje
isz rankeles vaiko, ir kada ark
liukas persigandęs bėgiojo po
dvara, pakele priinuszta vai
kiuką, ir innesze in pakajus.
— Pagelbos! Suriko griaus
mingu balsu. Pagelbos! Sztainai. Zuzana! Del Dievo, gelbė
kite! Feliksas man ant ranku
numirs.
Ant garsaus riksmo pono ke
li tarnai atbėgo, o terp tu ir se
nelis su žilais plaukais, gaspadorius namu Sztainas.
— Kas atsitiko,-ponas gra
fai? Paklausė Sztainas, Felik
są! Del meiles Dievo kas jam
pasidarė?
— Nupuolė nuo arklio! At
sake grafas labai susijudinęs.

--

v

•

*

- - ---- -------------------------

.■■rL—"L'------------ LJJL2V*

*

Ifeu/on AiwWs IW2-parJy prfe&l

!

SAPNORIUS

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

Dabar Po 25c.
KT?=A - B - CELAT1
64 pus. Did. 5x7 col. ■:
arba pradžia ' <
SKAITYMO į
. ;!
• RASZYMO
...ir...

I

t

I

“SAULE”

Žinios Vietines
— Panedelio ryta, devinta
valanda Szv. Juozalpo bažiryczioje, Kunigas P. C. Czesna
suriszo mazgu moterystes, pa
nele Rita, duktė 'pono Petro
Ku'bertaviczio nuo 603 W. Pine
uly., ir Pranas J. Setkieviczius,
sūnūs pons. Jusliniu Setkievicziu, nuo 539 E . Mahan o y uly.
Svotai buvo: Panele Joan Karasziauskiute, seseryczia nuo
takos ir Jonas Miriniaiuskas,
giminaitis jaunavedžio. Vestu-j
ves invy'ko in American Legion
svetainėje mieste. Jaunave
džiai apsigyvens H e a t h e r
Place, Taiy'lor Park, arti Har
risburg, Pa.
— Subatoj pripuola Szv.
Hermano iszpažintojo, o Tau
tiszka Vardine: Zuzule.
— Kita sanvaite: Nedelioj
pripuola Atvelykis ir Szv. Dio
nizo, o Tautiszka Vardine:
St nugirdąs. •
— Ana diena lankėsi mies
te su reikalais, Ponas Antanas
Pauliukas, dukrele Antoszia ir
suims Vincas isz Shaft, ir prie
tos progos atlankė “Saules”
Redakcija kur Ponas Pauliu
kas atnaujino prenumerata del
savo mylimos motinėlė, ponia
Margareta Pauliukoniene, kuri
skaito “Saule” nuo daugelis
metu. Acziu visiem už atsilankyma.
— Suvažiavimas pacztoriu
isz Scljuylkillo pavieto invyks,
Utariiinke Balandžio April 17ta diena, in Veterans of For
eign Wars svetainėje mieste.
— Panedelyje pripuola Ap-Z
reiszkimo Paneles Marijos, ir
Szv. Hilarijo, o Tautiszka Var
dine: Rėžas; Ir ta diena: 1817
m., gimę garsus Amerikos
laikrasztininkas Joseph Pulit
zer; 1865 m., 'Generolas Lee pa
sidavė per “Civiliuos Kara”,
in Appoihattox, Virginia.
— Meszkeriavimo sezonas
prasidės Balandžio 15-ta diena.
Daugelis sportu iszvažuos gau
dyt žuvelių, 'bet no visi turės,
gilinki.
— Utarninke pripuola Szv.
Apoliono' ir Szv. Ezakielio, o
T au t i s z k a V a rd ine: M i n t au t a s.
Taipgi ta diena: Menulio at
maina: Jaunutis. Prezidento
linkimai Illinois valstijoje;
1861 m., Amerikos Civilinis Vi
daus Karas prasidėjo.

Connerton, Pa.—
Musu miestelio gyventoja, Jieva Valakievicziene, numirė
Utarninko vakara 11-ta valan
da in Ashland ligonJbute. Gimė
Jieva Czernau'skiute. Jos vy
ras Jurgis mirė 1939 metuose.
Lietuvoje. Po tėvais vadinosi
Paliko penkios dukterys: Mare
pati Juozo Dydvalio namie;
Agnieszka, pati John Romain,
Baltimore, Md., Elenora, pati
Iiydell Gay, St.' Allbane, N. Y.,
Olesa, pati Ęd. Riganti ir Ire
na, pati John Zanella, Brook
lyn, N. Y., du sunu: Vinca na
mie ir Adolpa, Peoria, Ill., se. sere Margareta Kuczinskiene,
William Penn ir broli Kazimi
era, Lost Creek. Laidos Suka
tos ryta, su alpiegomis in Szv.
Vincento įbažnyezioje Girard
ville je devinta valanda ir pa
laidos in parapijos kapinėse.

buvo tik keturios deszimts pen
kių metu amžiaus,ir buvo apsigy venes in Quakertown, kur
jis buvo miesto policijantas.
Jis su savo žmona pareina isz
Pittstono. Iszkihningas Miszias atnaszavo, Kunigas Jero
nimas Bagdonas, kuriam asis
tavo, padėjo Kunigai Michael
Syrol, Quakertown parapijos
klebonas, ir Kunigas Wengar,
isz Scl'ersville. Laidotuves bu
vo in Szvento Izidoriaus bažnyczia, Quakertown, bet/velio
nis buvo palaidotas in Pittstona.

szesziu metu amžiaus Arnold
Omdahl, dravierys isz Valley
Stream, Long Island; dvideszimts penkių metu amžiaus
Richard Halbhuber, isz South
Ozone Park, ir dvideszimts asztuoniu metu amžiaus William
Harding, isz Rockaway Boule
vard.
*
Policijantas John Richard
Ott, sako kad tas automobilius
ji pralenkė, važiuodamas tarp
asztuonios deszimts ir devy
nios deszimts myliu in valanda.

MAHANOY CITY, PA.
/

kad prie užsisukimo jis nubėgo Harry.
•
tus doleriu, ir už pasivogima
nuo vieszkelio ir sudužo in me Ju tėvai, Ponai Harry Skeardvieju czekiu del National
di.
er, trisdeszimts penkių metu
Foundation for Infantile Para
amžiaus, ir Rose Mary, trisde
lysis.
szimts trijų metu amžiaus bu
Amerikos komisijonieriaus
vo labai apdeginti ir buvo nuCHICAGO, ILL. — Septy- pagelbininkas, Assistant At
veszti in ligonine.
niu metu Robert Prechorenia, torney Robert Lees sako kad
Vyresnioji duktė, vienuoli kurio szirdis sustojo plakus beveik visi tie jo prisipirkti
kos metu Mary Ellen atbudo ir per dvideszimts dvi minutas, daigtai isz to John Wanamaker
pamate kad visi kambariai bu kai Daktarai jo szirdi susiuvo, sztoro buvo surasti jo kamba
vo pilni durnu nuo to gaisro. Ji pasimirė Ketverge vakara.
ryje.
CORPUS CHRISTI, TEX. - nulydėjo du savo broliuku in
Po operacijos tas vaikas ro
------------------- Laivyno “Skyraider” eropla kita kambarį kur ji mislino jie dos atgijo, bet paskui ėjo silp
nas nukrito ir pataikė in stu bus'saugoje vietoje ir paskui nyn ir galutinai pasimirė.
ba. Lakūnas užsimusze.
nubėgo in. policijantu ofisą paJo szirdis buvo prakiurus, ir
Ponia Steve Nemec, kuri bu gelbos.
daktarai stengėsi ta jo szirdi
vo sau viena toje stuboje,- su
susiūti, bet iszrodo kad jiems i i
spėjo iszbegti isz tos stubos, į
nepasiseko.
kai tas eroplanas kelis sykius:
----- o----Daktarai sako kad ta opera
sukosi
aplink
ta
vieta,
jieszkoį
OAKLAND, MD. — Decija buvo pasekminga, nežiū
In Rockford, Illinois, Jack
damas
vietos
nusileisti,
ant
rint kad tas vaikas pasimirė.
R. Cook, advokatas, yra ap szimts metu mergaite buvo užNaval
Auxiliary
Air
Station
Tie daktarai sako, kad jie da j PHILADELPHIA, PA. —
CINCINNATI, OHIO. —
skundęs Illinois Bell telefono muszta ir jos motina ir kita
aerodremo
in
Cabiniss
Field,
bar daug daugiau žino apie to Keturi vyrai buvo suaresztuoGaisras
kompanija, už. tai kad jo var moteriszke buvo sužeistos, kai
H isztiko Szvento Gregoapie
dvi
mylios
nuo
Corpus
kia. szirdies liga ir tikisi kad ti, kai sveezisa in szlta miestą
rijaus Seminarija.
das buvo apleistas in telefono ju automobilius sudužo in me
Christi.
Isikados buvo padaryta ant jie daug kitu gales nuo tu szir juos apskundė.
knyga. Jis sako kad jis per ta di, netoli nuo Crellin miesto.
Valstijos policijantai sako
dies ligos iszgydlnti.
puses milijono doleriu. ,
kompanijos klaida yra daug
Dvideszimts vieno meto am
kad
Teena
Gail
Young,
isz
ImDauguma klieriku buvo iszžiaus Charles R. Franklin, isz
biznio netekes. Už tai jis reika
playstown,
New
Jersey
pasimi

važiave ant Velykų atostogų, ir
Evanston, Illinois, sako kad jis
lauja deszimts tukstaneziu do
rė
nuo
nulaužto
sprondo.
už tai nebuvo nuostoliu kaslink
susitiko _su tais keturiais
leriu.
Ta automobiliu vairavo jos
----- □----studentu, klieriku.
“draugais” saliune, kur jie
motina, Ponia Mary Florence
MECHANICSBURG, PA. — ■ Kaip tas gaisras prasidėjo
per kokias penkias valandas
Young.
Trys mažucziai vaikucziai žu-į dar nežino nei ugniagesiai nei
gurkszniavo, gere ir baliavuoIn Garrett apygardos ligoni- į vo, kai ju namus gaisras iszti- i tos seminarijos virszininkai;
PHILADELPHIA, PA. — i jo. Jis saiko kad paskui visi jie
ne buvo atveszta septynios de-! ko. Vyresnioji sesute nubėgo nes dauguma visu studentu ir Dvidesz mts penkių metu am- iszvažiavo ant raidos, ir tie jo
I szimts penkių metu amžiaus visa skviera in policijos stoti, profesorių buvo iszvažiave ant žiaus Samuel H. Williams, nuo nauji draugai nuo jo pavogė
Velykų atostogų.
Asztuonioliktos ir South uly- asjtuonios deszimts penkis doCHICAGO, ILL. — Baisiosi Maude Potter, isz New Egypt, praszydami pagelbosi.
Žuvusieji vaikucziai buvo
Spejama kad tas gaisras pra-! ežiu, paczto darbinirikas buvo lerius ir ji rpmusze. Jam pasiviesulos isztiko per vienuolika i New Jersey.
valstijas, kur žuvo keturios de Policijantai sako kad tas au- asztuoniu metu Joann, keturiu sidejo nuo sugedusiu elektros suaresztuotas ir padėtas ant seke nuo j u pasprukti ir jis nu
szimts žmones ir apie penki tomobilius taip greitai važiavo metu Michael, ir dvieju metu dratu, ar perkaitintu pecziu. j pusantro tukstanezio doleriu bėgo in sargo namus, isz kur
kaucijos. Amerikos Komisijo- jis patelefonavo policijai, apie
szimtai buvo sužeisti. Dar ne
nierius, teisėjas Henry P. Carr puse po devynių vakare. Už ke
galima iszrokoti kiek iszkados
jam ta kaucija uždėjo ir pasa liu minueziu policijantai visus
padaryta, bet spėjama kad tai
kė kad jis dabar turi laukti jo tuos draugus suėmė ir subus ant keliu milijonu doleriu.
Amerikos Augszcžiausio Teis aresztavo. Jie savo vardus pa
Tos viesulos prasidėjo Utar
mo nusprendimo.
davė kaipo: Devyniolikos me
ninke, in Oklahoma, Wisconsin
Williams dirbo paczte ant tu amžiaus Ronald Egan; deIowa, Nebraska, Indiana, Mis
i Trisdeszmtos ir Market uly- vyniolikos metu amžiaus Arsissippi, Tennessee, Arkansas
cziu, nuo 1954 metu. Jis yra in- thur Lacovara; asztuoniolikos
ir Kentucky.
tartas už pasivogima isz laisz-1 metu amžiaus Edward Pierce,
jlku dvieju iszmokesties korte- ir dvideszimts vieno meto am; liu del John Wanamaker szto- žiaus James Stanton. Visi buvo
ro, isz kurio jis su tomis kor- in kalėjimą patupdinti, kol
telemis, ant kitu žmonių vardo klausimas bus iszrisztas ir kol
buvo prisipirkęs invairiu daig-' bus tikrai dažlnota ar jie kal
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
tu už tūkstanti asztuonis szim-1 ti ar ne.

I’latinkit “Saule"

SZIRDIS SUSIŪTA

Kudikis Pasimirė

LAKŪNAS ŽUVO
Eroplanas Pataikė
In Stuba

SVECZIAS
APVOGTAS

10 METU
MERGAITE ŽUVO

SEMINARIJA
SUDEGE

3 VAIKUCZIAI
ŽUVO GAISRE

BAISIOS VIESULOS

Draugai Suimti
Keturi Stiklelio

KITAS PACZTORIUS
SUARESZTUOTAS
___ . «

40 Žuvo; 500 Sužeisti

21 ŽUVO; 14ISZL1K0
GYVI

gu jis butu pasukęs in rytus.
Eroplanas paprastai taip daro
kad jis galėtu augszcziau pakil
ti.
Iszrodo kad viskas buvo
tvarkoj, nes lakūnas nei žodžio
nebuvo isztares per savo radi
ją.

Lietus Nesustabdo Prez. Eisenhowerio

4 LAKŪNAI ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Nell ir sūneli Michael.
Ensign George Startalis, isz
Peekskill, New York.
Cadet Richard B. Harper, isz
Binghamton, New York.
Bowman ir Olson buvo mo
kintojai; Staratiis ir Harper
buvo mokiniai.

VAŽIAVO ISZ
VAKARUSZKU
Trys Užsimusze
Automobilyje

BAYSIDE, QUEENS, N. Y.
— Trys jauni vyrukai, gryždami isz vakaruszku in Bayside,
Queens, užsimusze apie puse po
keturiu isz ryto kai ju baisiai
greitai lekiamas automobilius
nulėkė nuo vieszkelio, davė in
vieszkelio tvora, apsivertė ir
užsidegė.
Visi trys buvo nuo to trenks
Pittston, Pa. —
Kazimieras Kemežis, policijan mo iszmesti isz to automobitas in Quakertown, staiga pa liaus.
simirė nuo szirdies ligos. Jis . ...Žuvusieji buvo dvideszimts

Prezidentas Eisnehoweris
taip mėgsta golfą loszti, kad
net ir lietus jo nesustabdo.
Jis ežia, in White Sulphur
Springs, West Virginia, net
ir per lietu ta golfos boliuke
, musza.
Užpakalyje, po kaire stovi
I golfo loszimo cziampijonas-

ir mokytojas, Sam Snead, su
kuriuo Prezidentas per ta
lietu losze.
Prezidentas ežia buvo at
važiavęs in konferencija, pa
sitarti ir pasiszneketi su
Meksikos Prezidentu Adolfo
Ruiz, ir Kanados Ministeriu
Sa. Laurent.

