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Egiptiecziai Perkasi Ginklus
Isz Komunistiszkos Lenkijos

Sibiras Gerve Ne Jauna

nepristato gana ginklu tiems
Egiptiecziams.
Bet tie Egiptiecziai dar ir
dabar nesupranta kad tie Ko
munistai Lenkai jiems tuos
ginklu neduoda, bet parduoda
už tris ar keturis sykius tiek
kiek jie verti, o isz Amerikos
jie visus tokius ginklus gauda
vo ir dabar gauna visai už dy
ka.
Tuo paežiu kartu tie Egiptie
cziai stengiasi gauti paramos
isz Komunistiszkos Kinijos
kaip ant kerszto mums AmeriIszrodo kad Varszavos vals kiecziams.
Jau ir dabar Egiptiecziai yra
tija sudarė sutarti su Egiptieczais, kadangi Amerika dabar gave pagelbos ir paramos isz

CAIRO, EGIPTIJA. — Ko
munistiszka Lenkija yra suda
lius kontrakta su Egiptiecziais
pristatyti daug ginklu jiems.
Derybos buvo sudarytos per
Premieriu Gamal Abdel Nasser
su Geležines Sienos virszininkais.
Egiptiecziu valdžia nėra pa
sakius kokius-ginklus Komunisitszka Lenkija jiems dabar
pristato ir pristatys, bet musu
di pik matai sako kad ta bus
radar ginklai priesz eroplanus
ir priesz submarinus.

Szita gerve, partraukta isz
Sibiros,. dabar apvakiszczios
savo penkios deszimts metu
sukakti in Washington zoo,
Birželio dvideszimts szeszta

Isz Amerikos
KUNIGAS APIE
KOMUNISTUS

Harlem upe nuo uosto, anksti
isz ryto.
Policijantas, kuris buvo prie
diena. Ji ežia atvyko, buvo
tos vietos, trisdeszimts asztuoatveszta 1906 metais. Retai
NEW YORK, N. Y. —
niu metu amžiaus Joseph
kada pasitaiko kad szitokios
pauksztys tiek metu sulau Keturios deszimts trijų metu Schreiber, isz Highbridge Sta
amžiaus policijantas Louis tion ji pamate ir greitai nuszokia.
Coaxman, isz Bronx, inpuole in ko paskui ji in ta upe ir ji isz

POLICIJANTAS ISZGELBEJO VYRA

kad ežia randasi pilna tikybos
laisve.
,
Kun:gas Eberhard atskrido
isz Rymos ir dabar po keliu die
nu Suvienytose Valstijose jis i
važiuos in Kanada. Jis buvo
mokines Vokiecziu kalbos in
Villanova Universitetą nuo
1925 iki 1929 metu.
---------- n-----------

3 Jurininkai Žuvo; Laivas Per Puse

Sako Tikėjimus Laisve
Tik Szposi
EROPLANU LENKWASHINGTON. D. C. —
TYNIOTOJA ŽUVO
Pralotas Engelbert G. Eber
hard, kalbėdamas in Villanova
Universitetą, Philadelphijoje,
per trumpas prakalbas pasakė
kad Kunigu ir bendrai visos
Katalikiszkos Bažnyczios lais
ve Rusijoje ir kituose Komunistiszkuose krasztuose yra tik
szposai, nes tokios laisves te
nai visai nesiranda.
Jis sako kad tie Kunigai,
kuriems yra dar pavėlinta lai
kyti Szventas Miszias turi tas
Miszias laikyti už užrakintu
duriu ir vien tik skaitytas.
Jiems uždrausta laikyti giedo
tas Miszias ar laikyti Szvencziausio Palaiminima.

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

j

Eroplanas Nukrito Ir
Sudužo

HAVANA, CUBA. — Ponia
Marjorie Miller, isz Reynolds
burg, Ohio, kuri lenktyniavo in
moterų lenktynes del eroplanu'
ir gavo keturiolikta vieta tose
lenktynėse, užsimusze, kai jos
eroplanas nukrito ir sudužo.
Jos pagelbininke lakūne
Bonnie Butler, isz Zanesville,i
Ohio, buvo labai sužeista kai
jųdviejų eroplanas sudužo in
dvideszimts pėdu kalneli ir nu
krito in mares.
Jis sako kad Rusijoje ir ki-j Ponia Margaret Callaway,
tuose Komunistiszkuose krasz isz Glenside, Pa., buvo antra
tuose dar randasi apie trisde- lenktynėse in Varadero Beach,
szimts Augustiniecziu misijo- Cuba. Ji pareina isz Hamilton,
nieriu, bet jie negali savo ku- Ontario.
nigiszku rubu neszioti, ir jie
Tose lenktynėse buvo dvide
priversti dirbti fabrikuose ir szimts penki eroplanai del
negali su savo parapijiecziais 1,526 myliu lenktynių.
nei pasiszneketi.
Ponia Callaway yra vairavus
Jis sako kad senesni klebo eroplanus per keturiolika me
nai ir augsztesni Bažnyczios tu ir yra iszskridus daugiau
Pralotai yra visi in viena kaip tris tukstanezius valandų
kliosztoriu sugrumsti. Jiems padangėse. Ji yra žmona Leite
vale dar laikyti Szventas Mi nanto Pulkininko t Richard D.
szias, bet jiems griesztai už Callaway žmona. Jiedu turi dvi
drausta lankyti savo parapijie- dukreles, szesziolikos metu
czius. Jie yra, anot jo, tikri ka Sandra ir keturiolikos metu
Margo.
liniai Komunistu partijos.
Kadangi jiems ežia valia lai
kyti Szventas Miszias, Komu
nistai visam svietui skelbia

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

^Pirkie U. S. Bonus;

Szitas dvieju tukstaneziu
keturiu szimtu tonu preky
binis laivas, “Howard Ol
son” buvo per puse perskel

tas, kai jis susimusze su de
szimts tukstaneziu tonu lai
vu “Marine Leopard” prie
Point Sur, Californijoje. i
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V. L. Boczkohnki, bailor and Mgr,

ASZTUONI ŽUVO
ANGLIJOS
P0LIC1JANTAI
Automobilius Su
Neszioja Revolverius Traukiniu Susimusze

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos policijantai paprastai
nevartuoja ir neszioja karabi
nus ar revolverius, bet dabar
visi policijantai Londone yra
Ir nežiūrint visus tos priesz gave karabinus ir revolverius,
mus propagandos, Amerikos nes pasklido gandai kad keletą
Prezidentas Eisenhoweris vis žuliku buvo pasiunsta isz Cypnori beveik penkis bilijonus i rijos nužudinti Anglijos valdo
doleriu pasiunsti tiems krasz- vus ir virszinirikus, atkerszintams, kurie dabar jau yra užsi ti Anglams už pakorimą dvieju
Cyprijos sukilėliu.
dėję su Komunistais.

Komunistiszkos Čzekoslavakijes, kai jie sutiko paskelbti kad
Amerika yra kapitalistu krasztas ir nori visus mažesnius Eu
ropos krasztus pavergti.

ELYRIA, OHIO.— Asstuoni isz Akron miesto, gryždami isz bažnyczios, Nedelioje
žuvo, kai j u automobilius susi
kūlė su greitu New York Cen
tral traukiniu, kuris yra vadi
namas “Pacemaker”.
\ Loraine Apygardos Sheriffas, policijos virszininkas Carl
Finegan sako kad tas automo
bilius važiavo in pietus už mies
to rubežiaus, kai trylikos karu
traukinis isz Chicagos in New
York miestą ta automobiliu in
szmotelius sudaužė
Automobiliaus liekanos bu
vo iszmetintos per pusantros
mylios ant to geležinkelio.
Policijos virszininkas sako
kad penki lavonai buvo surasti
tame sudaužytame automobi
lyje, ir kiti trys buvo to trenks
mo iszmesti.
Visi buvo taip sumuszti kad
policijantams eme kelias va
landas kol jie galėjo pasakyti
kas jie buvo.
Traukinio inžinierius sako
kad jis mate ta automobiliu vi
su smarkumu atvažiuojanti
prie prie to kryžkelio, ir kad
jis savo traukinio visas dūdas
paleido, bet varytojas ar negir
dėjo ar nepaisė, nes automobi
lius visu smarkumu vis važia
vo in ta kryžkeli kur jis buvo
taip sumusztas ir sudaužintas.

Kas nors turėtu sustabdinti Anglijos policijantams da
musu Prezidentą Eisenhower! bar insakyta pirmiau szaukti ir
ir jam nors kiek sveiko proto paskui paklausinėti visu kuj riuos jie ras arti valstijos na
inteikti ar inmuszti.
mu.
□ □ n
Scotland Yard, Anglijos
slapta policija kuri yra panaszi in musu FBI policija dabar
tos upes isztrauke.
Jiedu buvo per kitu polici- visiems savo agentams panajantu isztraukti isz tos upes ir sziai yra iszdavus revolverus ir
nuveszti in Morrisania ligoni yra insakius visus ant smert
ne, nes jie buvo nukenteje nuo nuszauti kurie butu kaip nors
szalczio ir nuo vandenio toje Į intariami kad jie artinasi prie
valstijos namu.
upeje.
Nieko panaszaus Anglijoje
o o o
nėra buvę per trisdeszimts pen
kis metus, kad policijantams
Perskeltas
į butu pavėlinta vartuoti revol
verius.
Scotland Yard slapta polici
ja yra paskyrus savo geriau
sius agentus tuos žuliku suimti
nežiūrint kiek kasztuos.
Gandai eina kad keturi žulikai, žmogžudžiai yra pasiunsti
Žuvusieji buvo trisdeszimts
isz Cyprijos kraszto nužudinti
Anglijos augszcziausius valdi septynių metu amžiaus Mil
ninkus, atkerszlnti už tu dvie wad Martin; trisdeszimts trijų
metu amžiaus Augenia Martin;
ju sukilėliu pakorimą.
trijų metu Timothy Martin;
devynių metu Sharlnee Mar
SKAITYKIT
tin; trylikos metu David Mar
tin; penkiolikos metu Donald
XST “SAULE”
Martin; keturios deszimts sze(Tasa Ant 4 Puslapio)
PLATINKIl'!

Trys jurininkai žuvo, vienas
labai sužeistas ir du kiti din
go. Tas laivas veže dvideszimits devynis jurininkus.

Kunigužis sako kad jis nori
2 LAKŪNAI SUIMTI
kad jo sūnūs pasimokintu ne
užsidėti su tokiais jaunais razSUMTER, SO. CAROLINA.
baininkais.
i —Du lakūnai isz Shaw Air
PHILADELPHIA, PA. —
Taipgi sako kad kai jis da- Force Base buvo nuteisti ir pa
Shilo Temple kongregacija ana ž’nojo kad tiek pinigu jam
smerkti už apmuszima ir ap
Nedele apvaikszcziojo savo trūksta, jis dažinojo kad jo su-;
vogimą moteriszkes darbinin
bažnyczios asztuonioliktu metu nūs visur po visus sztorus pi
kes in dry cleaning sztora.
sukakti, ir savo kunigužui pa nigus szvaisto.
dovanojo keturis szimtus dole-1 Jo sūnūs, suimtas policijos Lakūnai dvideszimts dvieju
metu amžiaus Maurice E. Tay
riu.
prisipažino prie tos vagystes ir
Už dvieju dienu po tam ku- pasiakzkino kad jis buvo pri lor, isz Harrisburg, Pa., buvo
nigužis keturios deszimts trijų verstas tuos pinigus pasivogti nuteistas, pasmerktas ant ke
metu amžiaus Clarence L. Tay- kad priparodžius kitiems savo turios deszimts metu in kalėji
lor atrado kad dauguma tu pi draugams kad jis yra drąsuo mą, ir asztuoniolikos metu am
žiaus lakūnas buvo nuteistas'
nigu buvo dinge.
lis.
ant trisdeszimts dvieju metu in
Ant rytojaus jo sūnūs tryli
Kunigužis sako kad jis nori kalėjimą.
kos metu George buvo suareszkad jo sūnūs butu įtinkamai
tuotas už vagyste. Jis buvo pa
nubaustas nes tada jis gal pa- Jiedu buvo prisipažinę kad
sivogęs szimta trisdeszimts do
simokins kad tokios vagystes jiedu užsipuolė ir sumusze ir
leriu isz tu pinigu.
neužsimoka, ir gal jis dar vis apvogė Ponia Florence Balk,
Pats tėvas pareikalavo kad taps geras žmogus ir isztikimas
kuri dar ir dabar randasi li
jo sūnūs butu suaresztuotas, parapijietis.
goninėje. Tas jųdviejų užsi
kad jis butu apsaugotas nuo
puolimas invyko antra diena
jaunuoliu czaikos, genges, kuri
toje apylinkėje vieszpatauja.
Platinki! “Saule”
Gegužio menesyje.

Gryszta In Vaszingtona

KUNIGUZO SŪNŪS
VAGIS

Prezidentas Eisenhoweris
gryszta in Vaszingtona. Jis
atskrido isz savo farmos in
Gettysburg, Pa., kur jis ke
lias dienas praleido, kai

Daktarai ji iszagzaminavo
del sveikatos ir rado kad jis
yra visiszkai pasveikęs nuo
tos savo szirdies ligos.
cj
a t—i
j

‘ ‘SAU L E ”
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senhoweris neiszdrystu visus
— Gal jusu draugai yra
re aplink, O' paregėjusi gimdi- gas kriminaliszkas apraszy- į No.158-—A p i e Kapitoną*
nusiminė
ir
neramus
laike
taip užpykinti, pasikviesda
ditojus ir seserį besimeldižian- mas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabėgė
GYVENIME
TURTAS
mas ta Sovietą dabar, priesz szios bedarbes, tai pasakykite
czius szale jos lovos, tarė:
No.103—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
rinkimus.
jiems kad užsiraszytu sau
— Esmių labai serganezia. isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
::
IR
LAIME
::
“Saule”, o bus jie jums už tai
.— Teip, mano duktė, esi Ja ežio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
Sovietai jau keliems svetim- Eisenhoweris buvo prižade- dėkingi, nes “Saule” priduos
kai serganezia. ir sunkiai, atsa- užiieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
taučziams yra pavėlinus per
jiems smagu gyvenimą ir nu
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszdideliu puslapiu, 35c.
radija kalbėti in Rusijos žmo
(Tasa
Nuo
3
Puslapio)
varys j u nuliūdima.
Dievas susimylės No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
nes.
lirų, už jo atsilankymo pas mus
r ant, musu nelai- talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
Kovo menesyje, Anglijoje ’bet nieko panaszaus nebus iki
locn sanžine ir pradėjo daryt
Jis suramins pms Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
Lietuvos
Ambasadorius, Sir AVilliam po rinkimu.
jai iszmetinejimus. Pakvestas
ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kū
Hayter kalbėjo per Sovietu ra
Generolinio Konsulato gydintojas matomai abejojo Marinka su neapraszymu sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
diją ir televizija.
Jeigu Eisenhpweris Ims isz- New York Pajieszkomi jos pasitaisime, nes tai galima džiaugsmu iszgirdus žodžius Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Balandžio pirma diena Pran
buvo nužvelgi ant jo veido, o
Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie-100 puslapiu35c.
cūzijos Ambasadorius, Mau
kada paklausė gimdytojai ko — O kaip didelei dekavoju ir visos bobos; Teipgi juokai,
Asmenys
No. 166—Apie Sūnūs Mal
rice Dejean^panasziai kalbėjo melus, tai jis bus tik'
kios jo nuomones kas link li- tau už inlaiduma, mielaszir- rodos, trumpi pasakaitymai ir li i aus; Iszklausyta Malda
per dvideszimts minueziu.
t. t., 52 puslapiu, 20c.
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
lios apylinkių. '
Visi dabar laukia ii; klausia, je per pilnus asztuonis
linksminanti , atsakymu,
No.112—Trys apysakos apie
No.172—Apie Duktė Mariu;
Dapkus, Anupras isz Joniszkada Amerikos Ambasadoriui
klausyk, o Vieszpati maldų pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
*
Charles E. Bohlen panaisziai
lint, bet isz to da sunkesne liga musu ir suteik Savo malone, czius iszgelbsti nuo smert; Szv.
išsiuvo toje kio.
kalbės. Mat, Anglijos ir Pran vietoje.
gali teįvykti. Jo nutarimas b.u- idant sesuo mano sutiktu su Kristupą; Juokingi szposelei; piu, 20c.
No.173—Apie Talmudo Pa
Paulina, isz Aiszenu kaimo,
cūzijos Ambasadoriai tik per
Tavo Szventa vale, idant pada Kaip traukt giliukingai Einiki
slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszklumocziu kalbėjo, nes jie ne Prezidentas
sybe susimažino ir mergina at rytu tikra^gailesti už savo nuo ir kiti szposeliai, 20c.
Eisenhoweris V i e v i r ž e n u v a 1 sc z i o.
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.
Engel, Albert, isz Kauno-Vi- sipeikėjo, bet po dvieju, dienu
moka Rusiszkai.
Amerikos vra .iszleides gTeiszta insakydėmės ir padarytu sutaiką su
No.116
—
Istorija
ape
SieraNo.175—Kuczios Žemaites;
Ambasadorius Charles E; Boh ma kad visi Amerikos diplio- lijainpoles.
pasirodė diegai ligos tifuso, ir Tavim Vieszpati Dieve per ti
ta.
Puikus
apraszyihas.
119
sūnūs Jo grasino pavojum.
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
len kalba. Rusiszkai kaip gyvas matai ir Ambasadoriai nesikra metavonia.
puslapiu,
20c.
darė Anglis; Kaimiecziu AimaRuskis, jeigu ne geriau ir tai- kisztn in politika iki po rinki no.
Isz pradžių mergina gulėjo
Ir toji malda, doros mergai- No.119—Keturios istorijos,
navymai; Eiles; Kokis Budais
sykliau. Kaiip tik už tai jis nė mus.
busent nustojusi atminties įr
apie
Gražia
Haremo
NevalninApgavikai Apgauna Žmonis;
kaimo, Kėdainių vai.
ra taip pageidaujamas kaipo
žado ant klausimu, atkreiptu
Adele, kuri gerai paminėjo ke; Luoszis; Viena Motina;
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Ambasadorius, nes jam nerei Biznieriai ir maži fabrikan Gružas, Tomas su szeimyna. in ja, neatsakinėjo, lik žiurėjo paskutini atsitikima ant ba
Vaikucziu
plepėjimas,
62
pus.,
’ Paveikslai. 20c.
.Jankauskaite, Ona, isz Ku- ant apsiaubaneziu ja ypatų liaus, paminėjo ir savo sesers
kia klumocziu, ir Sovietams tai nusiskundžia kad dabar sun
20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
daug sunkiau ji susekti. Ir kas kiau- isz banku pasiskolinti
a k e m i s neiszmananczioms. rodąs ir ai kalbi liejimus nuo
No.120—Dvi istorijos apie
Skaitymo ir Raszyjno. 25c.
jiems laibiausiai nepatinka, tai pinigu.
Laikais tverdavosi nuo lovos, eimirno dalvvnmo žiaslese ir
Valukas
isz
girios;
Ant
nema

Rokisz- busent norėdama bėgti, kad tiktai,. Vos dabar suprato, jog
kad musu Ambasadorius vis
no. 58 pus., 20c.
stengiasi susitikti su papras Nauju automobiliu pardavė kio a|p.
vos stengdavo sulaikyti, arba jos sesuo teisybe kalbejA.
Kitokios Knygos
No. 127—Trys istorijos apie
tais žmonėmis, mužikais ir su jai teipgi nusiskundžia kad da Kiszkis-Vaicziunas, Povilas atsiliepinėjo in savo sužeiduojais pasikalbėti.
tini, balsu pilnu nusiminimo ir per Dieva nubausta už mano Duktė Pustyniu; Peleniute;
bar sunkiau naujus automobi isz Gineisziu kaimo.
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
didžiausios kartybes, tai vęlei puikybe ir godumą garbes
lius parduoti, kai bankas rei Knliesziute, Paulina.
No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
Komunistu partijos virszi- kalauja daugiau ant, rankos ir Latoža, Antanas, iszvNkes su iszmetinejimu ir skausmu.
svieto. O kaip-gi dabar gai- dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateitos su pagelba Kazyrom.
ninkas, bosas, Nikita S. Khru- trumpesni iszmokcsczio laika. isz Belgijos.
O ir nelaimingas tėvas jaute luosiu jog ■ neklausiau / tėvo ir
No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
Lcbedinskais, Peliksas, isz iszmetinejimus sanžines, jog
szevas, atvažiavęs
in
Londoną,
✓ /
No.180—Kvitu Knygute
aiszkai pasisakė kur jis stovi.
tiko ant poro moterių ir neper vien to jau dabar, troksztu visa Anglorius isz Valencziojs, KoNauju automobiliu fabrikan Varėnos apylinkių.
Liorentiene - Petrolionyte, traukė sutaikos su savo ateina gale savo szirdies, idant gale- žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu LigoJis sake: “Mes neapkencziame tai sziais motais jau mažiau
niams. 35c.
kapitalistu, ir kapitalistai mu nauju automobiliu gamina, Magdalena, isz Sasnavos.
ncziu žentu, kuri nužiurinejo czia peripelsti Vieszpati Dieva Ka pasakė katras paeziuojas,
76 puslapiu. 25c.
180 Va—Kvitu Knygute
su neapkenezia, bet mes esame nes daug sunkiau juos parduo Mikelėnas, isz Paberžes apy nedorybes ir prijautė jog tas už savo mindomais!
No.129—Keturios istorijos-. Draugystėms, del Kasieriaus
tikri kad ir per neapykanta ti. Daug dailbininku tuos au linkių, Biržų ap.
susižiedavimas jo dukters žu
Likosi tuojaus pakvestas
mes galime taikoje sugyven tomobiliu fabrikuose dabar tu; Pranckevi’czius, Aleksas isz teiks ju namui nelaime. Vie kunigas ir Adele su tikra, gai- Ketvirtas Prisakymas Dievo. nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
nok daug didesne iszmetinoji- leste darė metavone; atlikus Keliautojai in Szventa Žeme: kimu. 25c.
ti.”
ri kitur kur jieszkotis darbo. Krekenavos Vai.
No.194—Trumpas
KatuliPurys, Pranas isz Radvilisz- mai vargino sanžine nelaimin iszpažinti isz savo nusidėjimu, Beda; Tamsunus prigauna. 58
.
.
i
kiszkas Katekizmas, pagal iszgos motinos,' kuri pati dabar priėmė su szventus • paskuti puslapiu, 20c.'
Khruszevas ir Bulganinas Ateinancziu metu automobi
No J 33—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
nosis nuleidę iszvažiavo isz liai nebus per daug permainyti Ramonas, Jonas isz Pimpiu aiszkiai mate, jog ji yra prie- nius sakramentus. Vienok svei
Anglijos kur jiedu gavo gerai nuo sziu metu. Vien tik (brys kaimo, Lydokiu vai., Ukmer žaste tos nelaimes invykusios kata jos nepasigerino, • norint mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.
ni. 62 puslapiu, 20c.
po ju pastoge. Tiktai viena
per nosi, ir kur žmones jiems sler ir keli laibai brangus auto- gės ap.
. x .
.
J
No.196—Stacijos arba Kal
No.134—Dvi istorijos: Baisi
Razutaite, B a r b o r a ISZ Marinka.buvo truputi ra.mesm*
parode kaip jie in vertina to mobiliai pagarsins “fuel-injuvarija Viesz. Jezuso Kristuso
kius žulikus..
ir rūpinosi raminti savo gim galo gyvenimo rainei be bai Žudinsta, Urlika Razbaininka,
cetion” ir naujus stabdžius
15c.
dytojus.
mes, sanžine ja. nekankino, pa 43 puslapiu, 20c.
savo automobiliuose. Tos nau Stankūnas, Jurgis.
No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—Graudus Verksmai
Dabar lauksime pamatyti jenybes tiek daug kasztuos kad S t r adn i sk a, K o n s ta ric i j a.
— Praszau jusu brangus sirengė ant v,alos Dievo sudrukaip Eisenhoweris su tokiais kitu automobiliu kompanijos Strovinskas, Mykolas, sūnūs gimdytojai, kalbėjo Marinka, itnta ant dvasios per kunigą. ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Ap
tas. 61 puslapiu, 20c.
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
žulikais pasielgs. Jie dabar dar neiszdrys indeti in. savo Juozo.
nebūkite, teip nusiminė, Sal Gydintojas nustojo pagalaus
S zveml j e rg i en e - V i Ik a v i c k i e No.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
praszosi pakvietimo atsilanky automobilius.
džiausia Szirdies Jėzaus da vilties sugrąžinimo sveikatos.
reikalinga ant Gavėnios. Pa
ne, Irena.
ti in Amerika.
mumis gali apsaudint musu — Tokios instabios, - ligos bertas Velnias; Medėjus; Kaip
gal senoviszko būda, 15c.
Ubą v i cz i n s, St a sy s.
kartybes. Todėl kreipkimės da man neteko gydinti, maustė Kuzma Skripkorius LikosTurPrinceton universiteto stu
Vaitiekūnas, Aleksandras ir
No.198—Gromata arba Mu
pas Jk Melskimės prie Dievo ne karta gydintojas,ir iszties tingu Ponu. 35c.
dentai yra pasikvietė kita toki
Vaitiekūnaite, Julija, isz Kuo Jis mus da gali suraminti, neiszmanau, ligone atrado visa No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezus<
žu.'ika, iszdavika, kuris buvo
Kristuso, peraszyta isz groma
melskime in laidumo, mielaszir savo atminti ir iszrodo visisz- Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo
teismo pasmerktas Alger Hiss.
Valaitis, Adomas ir sesuo
dystes, Saldžiausios Szirdies ka, o tuomtarp sveikata nei Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
Jis yra pakviestas pasakyti
Jie va, isz Vievirženu vai.
tojaus Jeruzolima. 10c.
Vieszpaties Jėzaus, idant Jis truputi nepasigerina ir da ligi lapiu, 20c.
prakalbas in szita Princeton
ViĮkavicikiene- Szvembergieteiktųsi sugražint sveikata sziol da turėjo ir nenumirė, No.144— Apie Ranka Ap- No.200—Eustakijuszas. I&
Laksztingalele
universitetą. Tie studentai tu
ne, Irena.
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
musu Adelei, nes Jis yra ge stebėtina!
rėtu būti pravaryti isz to uni
(TOLIAUS BUS)
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c
Jieszkomieji arba apie juos riausiu gydintojum visus ligo
versiteto ar gal reiketu pasam- Laksztingalele,
va Zokoninka Bernadina. 61 No.201—Istorija apie Amži
Consulate General of America, niu, o jeigu Jo szventa valia
dinti daktaru, isztirH ar jie yra Linksmas paukszteli,
na Žydą. Jo kelione po svietą
žinantieji maloniai praszomi paimti ja nuo musu, melskime Atsimink! Mielas Skaityto puslapiu, 20c.
Kodėl negiedi
pilno proto.
idant suteiktu Savo szvent va- jai kad nuo tavęs priklausol No.145—A p i e Velniszkas ir liudymas apie Jezu Kristų.
atsiliepti in:
Kiaura dienele?
la, kad Adele darytu metavone “Saules” ateitis: Ar ja skaity Malūnas Kaip Studentas Lo Pukius apraszymas. 20c.
41 West 82-nd Street,
Nežiūrint koki automobiliu Ko asz giedosiu
už savo nusidėjimą ir butu si, ja indomausies, ar laiku at jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
New York 24, N. Y.
pirksite ar kiek už ji mokėsite Kiaura dienele?
verta priimti paskutinius Szv. silyginsi, ar ja paremsi!
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
Chrysler automobiliu kompa Piemenys draskė
Garbei. 15c.
puslapiu, 15c.
“Saule”, kaip szviete, taip Sakramentus, idant permelstu
nija Amerikoje gamina geriau Mano lizdeli.
ir dar tebeszvieczia tikriems Dieva kuri matomai labai už
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
sius, automobilius. Aiszkus Art o j ei gaude
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie rūstino!
tu, Stebuklas Kuczios NaktL kių Seraphiszkas Officium. 15o
KATALOGAS
dalykas, kiekviena kompanija Ir mane pate.
— Doras kūdiki mano! Ta
tuviai “Saule” palaiko su sa
62 puslapiu, 20c.
/
savo automobiliu giria, bet in- Sake nulesus
re
sujudintas
tuoni
senas
tėvas
KNYGŲ
vo prenumeratais.
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
vairios tokiu automobiliu lenk Kvičcziu dirvele.
tu visados randi gbriauasi ke
/
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
tynes parodo kad ‘‘Chrysler”
Visi
pirmieji
Katalogai dabar
lia gelbėjimuose! O szeme mu
—Apie Kajimas, Drū
pirma vieta paliako.
Užsisakant knygas is*
SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS su nuliudime esi geriausia su- yra negeri. Szis Katalogas tasNo.152
Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
užima visu anų vieta, todėl
ramintoja.
. . . MALDA . . .
lapiu, 20c.
tik numeri knygos. Pinigus
užsisakykite knygas isz
Amerika yra tiek milijonu
Motina teip pat sutiko ant
No.155—-Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-OrViesz. Jėzaus ir užmanimos dukters sziandien.
szito Katalogo
doleriu davus Japonams kad
Žydas, Du Draugai. 136 pusią deri, Express ar Bankino Mo/
\
Motinos Szvencz.
atstaczius ju pramone. Dabar
Nelaime priverto ja klausyti
Nr. 1956
ni-Orderi, o jeigu norite pini
piu, 35c.
Japonu fabrikantai, su Ameri
rodos to, kuri jiir'miauS atsida
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
ISTORIJOS, PASAKOS,
kos' pinigais, ima gaminti daug
vusi svieto žaislem suvis buvo
Sapnas Motinos Szvennoriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
APYSAKOS, IR T. T.
daigtu, kuriuos jie mums atgal
paniirszus ir apleidus suvis,
cziausios,
mieganczios
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa gbV Nepamirszkite dadeti
parduoda už-daug pigiau negu
apie
kuri
suvis
nepaisejoir
ne

ant kalno Alyvų, žemei
deszimtuka ekstra del prisiunNo. 101—Kapitonas Velnias, slaptį. 61 puslapiu, 20c.
musu fabrikantai gali paga
norėjo
nei
klausyt
jo
pasargų,
Batanijos,
bažnyczioj
Puikus apraszymas, didele1 No.151—Apie Vaitas Szvil- tirno kasztu.
minti.
palaikydavo
už
mažai
iszmanSzv. Mykolo Arkaniuolo.
knyga. 404 puslapiu. 50c.
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
anti kūdiki.
•No. 201 Istorija apie Amži Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
Visi-gi
tris
pagal
rodą
MaKnygos
Did.
3%x5%
col.
Nors eina gandai kad Sovie
na Žydą. Jo kelione po svietą nukas Karalium, 62 pus., 20c. turi būti siusti vien tik ant
ritikos
suklaupė
szale
lovos
te

TIKTAI,
25
Cts.
tu Rusijos Marshal Georgi
ir liudymas apie Jezu Kris No.153—Apie Gailuti, Du szio adreso:
pradėjo
melstis.
Baigent
jiems
Zhukovas yra pakviestas atsi
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.f
maldas, Adele atidarė alkis ir tų 20c.
SAULE PUBLISHING CO.,
lankyti in Amerika, bet tai tik
Mahanoy City, Pa., - U. S. A
MAHANOY CITY. PA. U.S.A
pirmu kartu iszmapei apsidai- No.lQ2— Prakeikta, meilin- lapiu, 20o.
gandąi ir niekas daugiau! Ei

Kas Girdėt

f

• v

Pypkes Durnai

J

‘ ‘SAULE’ ’

^♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦*************************************«*****t*****t********t****** tis verkti ir gerintis. Motina
mokė savo- žodžiais asz t r ai s
taip da.jesti vyrui ir teip atkraipinet pasargas, jo ant sza'ndinimu ir iszjuokhnu jo per pažinstamus, kada tie d as ižinojo
apie priežastį neleidimo tėket
»♦♦♦♦♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦♦♦♦♦**♦**♦**♦**♦**♦*****♦**♦**♦**♦**♦*♦♦*♦♦♦♦♦**♦**♦**♦**♦**
dukteriai už barono, bet kad
senelis kantrai keute ir buvo
laibiau perpyko ir su dideliu ne
n operinei dž i am u,
11 u spren de
Valandoje Smerties Tuszczios užganėdinimu ir rusty'bia pamotina su duktere’loszt roles
szauke:
,
Rankos
užrustintu. Daug dienu praėjo,
— - Tiktai žmogus be tikėji
o kova, namine namie ponstvos
(Tasa)
mo gali pa.imsze i kalbeli! Asz
K., vis da neužsibaige, maiszdalykuosia tikybos ir savžines
tas moterių vis da, gyveno ir
Linksmos Užgavenios praėjo jokiu szposu nepažinsi n ir pa
krutėjo, o kada kas-dien atsi
o užstojo tykus ir svarbus lai žint, nei negirdid nenoriu. Ti
kartojo barniai keiksmai ir ki
kas Gavėnios, laikas metavo- kyba yra svarbus dalykas.
tokios scenos, tai senas, gerdunes ir apdūmojimu kanczios Pati nutilo, bet suvis nemisszis K., būdamas minkszto bu
Iszganytojaus. Name ponstvos lino. duot virszu vyrui.
do del szventos sandaros, arba
K., vieszpatavo didis krutėji Adele pradėjo dabar dunksosutikimo padare tai kas darosi
mas, nes vincziavone Adeles su
paprast u ošia atsitiki m uosi a tai
Erwinu turėjo atsilbut tuojaus
yra pasidavė galybei moterių,
po Velykų, o dėlto viską jau
tares:
renege. Visam mieste ir apylin
—• Darykit ka norit, bet asz
kėje- nuolatos kalbėta apie lai
nenoriu imti jokio atsakymo už
minga likimą” patogos mergi
tai ant savęs, o suvis, jus sau
nos, vieni vėlino laimes da di
nemislinkit, J<ad jums pavyks,
desnes kiti pavydėjo.
mane nutempti in taji pragara
Tuomlaik ’baronas B., susi
kur atsi'buvines velniszkos žais
pažino- su kelais kitais jaunais
le s.
žmonėmis isz miesto D., ir inPar ego jas-g i szale saves stogijas ju prilankuma per savo
vinezia Marinka,, kurios veidas
perbėgusi ir puiku pasielgimą,
tuomikart iszrode, jog kenezia,
pradėjo prikalbinėti juosius,
didelia karty bia. at jausdama
idant padaryt da viena-ban kie
skausmą tėvo, dadave:
ta dienoje Szvento Juozapo,
— Ziurek-gi Mariuk, koki
nes sakydavo, galima czion Palaimintu dalyku yra del asz ergeli turiu su musu Adele!
moteres ar vyro,
tam lizde be jokiu žaislu nu
Jeigu turi gera prieteliu, Tikras kryžius VieszpaiteS už
mirt isz nuobodumo.
dėtas ant mano senu pecziu.
Viena y pala kuriai gali
— Paryžiuja,
padekiva,
visame užsitiket, Bet ka-gi daryti ? Turiu, ji kan
tvirtino ponas'baronas su svar
triai lįgi laikui neszioti, nes la
Kuri žino gera ir bloga
bumu, ten suvis kitokis gyveni
musu gyvenime, binus už viską branginu sutiki
mas jaunam žmogui, ten vidurma ir ramuma namini!
gavenio ja. i n teisi ne ja tokius Tokis kuris mus myli nors
— Ne, teveli, atsiliepe Ma
ir žinotu
pa siu t i szk u s balius, tokias ža is
rinka, tėvelis neprivalo pasi
Apie musu blogus darbus,
les, kad isz czion žmogus pama
duot ir duot paveliiiimo. NoreKuris kalbėtu tikra
tytu ta viską, tai sakytu kad
czią idant biustam, bet man ro
teisybe apie mus,
nežemiszku gyventoju. Pertaidos, jog Dievas teisingas ne
gi ir mes apvaikszcziokime vi- Kada svietas mus paniekina praleis to nenubaudes.
ir szandija isz mus,
durgaveni, norint karta iszkelTėvas nutilo nieko neatsa
Kuris (1110111 mums gera
mingaj ir linksniai, privalome
kydamas, o motinai su rūstybe
rodą arba p-apeikima,
norint viena, diena turėti links
p asza.uk e:
Ir tai tadaykada esame
ma isz tu keinriasdeszimts ke
— Tu brude nekiszk savo
turtingi ar vargsziai,
liu liūdnu dienu.
' .
noses, kur tau nereik! Da turi
Daugelis jaunu gaivu su di Bet toki kurie mus supranta laiko ant davinejimo savo rodu.
ir suramintu,
džiausiu užganedinimu priėmė
Poni K., triumfaliszkai di
Inkalbinlu nepasiduot
dalyka barono, bet kita dalis
džiavosi jog pavyko' jai paimt
bedoje ar nuliūdime,
doresnių žmonių ir tikineziuju
virszu.
Kada, visas svietas
prieszinosi, tvirtindami, kad
Adele-gi nusprendi nusiduot
apleidžia tave,
bažnyczia katalikiszka uždrau
ant zobovos, bet norėdama bū
Ir palieka tave viena,
džia atlikinėt arba daryti 1 i ūks
ti, kaip motina pavadino ja
Kovoti priesz tavo
mių ir. szokiu, reikia pamyli
“karaliene” tai yra, idant ne
nevidonus.
kad ir diena Szv. Juozapo'buna
viena sandrauge pribuvusi ant
Bet ar randasi tokiu
Gavėnia, bet baronas daug valbaliaus nesusilygintu su ja pa
Prieteliu ant svieto?
namaniu patraukė savo inteksirėdė ir pasipuosze su didžiau
Gal vargiai surastume
meni ant savo- szalies, ir ant pa
siu pasistengimu ir rupesniu,
. nors* viena toki!
piktinimo isztikimuju Dievo,
idant drąsiai galėtu pasirodint
nuslprejista. intaisyti per Juozusave.
pines vakaruszkas su szokais ir Vienam pleise Pennsylvanijoje
Mariuka-gi velei tiki dora jo
Yra kelios moterėles nedoros,
koncertu.
sios sesuo, del u'žganaipadariIsžgirdus tai ponui K., užsi Vakarais po ulyczias bėgioja, mui už taji rustinima Iszgany
rūstino baisiai kad jo ateinan Ant vyru ir vaiku nedlboja. tojaus, už laja nuodėmė, kuria
Viena isz tokiu padaužų,
tis žentas esąs pirmutiniu tame
papildo pu'blicznai josios sesuo
Prasiszalino
nuo
savo
komitete.
per toki papikdinejainti peržen
mažu vaiku,
gimą prisakymu bažnyczios,
— Pertraukiu
sužiedaviIn sveczius pas viena nuėjo,
nusprendė su kelioms savo do
ma! Szauke su trenksmu per
Ka ten darė, kožnas gal žino.
kūno tėvas, skubai nubėgės in
rybe ja panoszoms in ja san
Bosas gana in duris
draugom intaisyti priva.tiszka
kambari, kur radosi moteres
barszkino,
užimtos siuvimu: žmogus, ku
nobažanstva, tai yra, nueit ant
Kad moterėle namo eitu
vakarines valandos audoraciris neklauso bažnyczios prisa
kalbino,
jos Szvencziausio Sakramento.
kymu, yra netiikelu, bedieviu,
Bet ta duriu neatidare,
Stengėsi ji pirmiaus atkalbi
žmogum pedoru laisvamaniu ir
B a butu abudu laukan
nėti seseri nuo eniiiŲo dalyvuneduoda man gvairancijos, jog
isz vare,
m.o žaislese.
bus geru vyru del savo paezios.
Kada ketvirta valanda atėjo,
— Prasz.au tave sesute, kal
Tokiam žmogui niekados neati
Vaikinas duris atidarė
bėjo in ja szvelnum balsu, neduosiu savo kūdikio!
pats iszejo, eki ant tos zobovos, juk žinai,
Vienok pati pono K., kuris Ir savo panienka iszlydejo.
pasidavęs jau buvo jos valei, Toji tuojaus. namo nubėgo, kad gavėnia, žinai jog tuom už
rūstinsi Vioszpati Dieva pa<kuri, kas teisybe, tik varda nePrie duriu pribėgo,
mirszdaima, jog tame tai laike
sziojo katalikes, pradėjo iszBa.rszkyt pradėjo, niekas
juokinet savo dora vyra.
neatidaro,
— Isz kur-gi velei pa,s ta O vVras susima,iszes nežino
Trys Istorijos
ve tie skrupulai, kam-gi mu
ka daro,
Apie Ir landa arba Nekaltybe
mis tuju iszlygu reikalinga?
Turi sau valgi pagamyt,
Tas gali but geru del žmonių Vaikus nurengti ir paguldyt. Suspausta; Robertas Velnias;
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip
prasczioiku, o ne del musu! Tu
Toje apygardoje kelios
korius ako Turtingu Ponu.
žmogus apszviestas ir nepri va
taip daro.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
ldai in tuos perspėjimus tikėti. Ir kas bus isz ju ant galo?
Saule Publishing Co.
Pirmoja valandoja vyras da

Gyvenime Turtas
:: Ir Laime ::

*

*

MAHANOY CITY. PA.

SAPNORIUS

del dukters pasargas, o susirin
kusio ii- nebuvo užganėdinti to
kiu elgimosi merginos.
Su 283 Paveikslais
Jt — Žiurekit-gi tiktai ant.
Adeles K., sznabždeta tarp su160 Puslapiu
Į J 1 sirinkimo, jau per daug sau pa
$ col. ilgio, 5% col. ploczio ] vėlina. Bovintis-gi linksmai
Iszaiszkma sapna ir kas J' galima bet kas jau perdaug, tai
ateitoje stosis. Su priedu Ji szelauk!
planatu ir visokiu burtu, j!
Sžoko Adele su savo
» sužieKnyga in minksztos po- Ji duetiniu, teminimai kone visu
pieros virszeliuose. :: :: j buvo atkreipi, ant tos poros.
Pinigai reikia siusti su J Szokis baigėsi, kada lėkajus
užsakymu: J
priėjo prie pono barono ir užprasze ji in prieszpia-kaji. \’os
isz sales iszejo, priėjo prie jo
kojnisoris policijos ir deda Šar
vo ranka ant jo peties kalbėda
mas ramiai:
— Vardam tiesu aresztavoju poną.
Ant tu žodžiu pabalo jaunas
žmogus ir pirmoja. valandoja
žodžio isztart nebegalejo.
Užstojo tarp susirinkimo neaipraszoma,s nusistebėjimas ir
susimaiszimas.
Ka tas turi ženklinti?
Kas czion yra? Ponas baronai
kodėl nesiteisini? Tokie atsi
liepinėjo balsai aplink.
Dabartės arėsztavotas atsi
peikėjo truputi ir paszauke su
didžiausiu nžsiruslinimn:
Mano pone, kaip drysti
teip nužemint maine?! Esmių
baronu Erwin B.!
Ne norėk apmuilinti
akiu ponas, atsiliepe komi šori s
policijos, neloszk poliau kome
dijos tolinus; esi ponas Jnoza-

I

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Istorija Apie ... c
“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdima#
apie Jezu Kristų.
*

Per paczta, 25 Centai.
Z

—
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SAULE - Mahanoy City, Pa
pu Oparauskiu, kuris Lodzėje
apvogei kanka, o kuris gilukn ingai papuolei man i p rankas.
Susekiau tave, sztai tavo foto
grafija! Ir isztrauke isz kiszenians parode. Visi nusiminė,
atsitraukė nuo piktadario eksl.airono, o kamisoriš su pagelba
žandaro rengėsi iszvest vagi
kada dasižinėjus Adele apie
aresztavojima josios sužieduo
tinio pęrsigandus su kliksinu
iszbego isz sales.
— Erwina, ant meiles Die
vo!
Szauke su didžiausiu
skausmu, brangus mano, kas
atsitiko ?
Tais-gi atsigryžo in, ja ir
žvilgterejas, su skausmu ir nuludimii tarė:
— Buikie sveika, atsisveiki
nu tave, trumpai •džiaugėmės
laime, žvaigžde laimes musu
užgeso! laki sveika brangi! Ir
tapo iszvestas per žandara isz
namo.
A k e m i s " p i 1 n om i s s zan d i n a n ežio džiaugsmo visi svecziai
dabar pradėjo žiūrėti in nelai
minga mergina, kuri negalėda
ma datvert tu pilnu nuodu del
jos žiurejimu in ja visos drau
goves, suvis nesisva.rstin.dama
iszbego laukan paskui savo
mylimąjį. Bet jau tas sėdėjo ve
žime tarpe dvieju policijantu
ir jau buvo' vežimas pusėtinai
atsitolinęs, o važnyczius da vis
priverstinojo' arklius priskubi-

^Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus!
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neti bėgimą.
Teip Adele ir atsisikyre sit
savo mylimu oks-bardnii B.,
ant visada.
Matydama:, jog jau nepavys
jo, pati nežinodama, kai daryti
isz ’baisaus rnipesezio ir gailesties, busent papaikus leidosi
būdama, lengvai apsivilkus su
gryna galva ir railkom kėlu
tiesink namon, n e klausydami
suvis szaukimu motinos, kuri
su neaipraszoma baime szauke
ir melde ipalaukt, bet toji rodos
suvis negirdejo nežinojo,, bėgo
toli aus keliu, tada motina, pri
sakė važnyeziai, kanoveikiausia užvažiuot, sėdo in roges ir
leidosi paskui, bet Adele jau
buvo prie duriu savo ir staigai
patraukus už vėlos nuo varpelo, puolė ant žemes, nes pajiegos ja jau suvis net dabar ap
leido. x
Tuomlaik iszszoko isz rogiū
motina kuri ir vos neapalpo tik
ka tarnai in laika 'pabuvo in
pagelba', vieni vede pusiau apalpusia motina, kiti nunesze in
vidų aipalipusia mergina ir pa
guldė ant lovos po apgloba mo
tinos.
Tasai staigus ir instabus sugryžimas moterių nuo 'balaus
nemažai pridarė sumisz’imo iiamie ponstvos K. persigando ne
tik senas tėvas ir Marinka, bet
ir visi tarnai, nes sugryžimas
'buvo suvis nepaprastinas ir isz
pradžių nieko nuo moterių dasižinot nebuvo galima kas at
sitiko, kas 'buvo priežaste tokio
navat.no jųdviejų sugryžimo.
Ant rytojaus .su smarkumu
žaibo, pasklydo po visa miestą
žinia apie vakaryksziczio nelai
mes ir gėdos Adeles ypatingai
samlrauges džiaugėsi ir puokesi isz to, kurios vadinosi pir
miaus jos įpretelkom kalbėjo:
— Labai gerai. Ha, ha, ha,
tegul dabar-gi pasidžiuoja, sa
vo 'baronu pone baroniene,' te
gul ipasigire savo- jaunikiu.
Nes žinoma, jog ant szio
svieto tokis jau papratimas,'
jog garbina žmogų ir lenkėsi
priesz ji lig tolei, kolei anam
laime tarnauja, bet tik tegul
laime apleis jau visi prieteliai
ar 'prietelkos, ne tiktai pasi
džiaugs ir iszjuoks, bet da ir
su koja spirt bus gatavi!
Adele, szale kurios nuolatos
apie prigavika eks-lbarona kal
bėta, gulėjo dideleje karsztli•1
gėje, negalinti pažinti nei tėvo
kuris nįekur susiraminimo
rasti del saves negalėjo' ir isz
ruipesęzio, lauže savo rankas,
ne teipo-gi motinos, kuri buvo
priežaste visos tos nelaimes, o
kurioja dabar jau atsiliepe ir
(Tasa Ant 2 puslapio)

How much of this $40,000,000,000

This YEAR is the 15th anni
versary of U. S. Savings
Bonds, the greatest financial
success story the world has
ever seen.

Since May, 1941, 40,000,000 Americans
have saved $40,000,000,000 in Savings
Bonds. Thai’s an average of $1,000 per
investor. Do you own your share?
If not, you’re missing out on a real
money-making opportunity. For every
$1.00 'nvested in Ū. S. Series E Savings
Bonds will uay yo back $1.80 in 19
years and 8 months. What’s more, every
dollar invested in Savings Bonds is ab
solutely safe, not subject to market fluc
tuation. And every dollar invested in

Bonds earns you 3% interest, compound
ed semiannually, when held to maturity
(9 years and 8 months). Plus the same
good interest rate for an additional 10
years, should you so desire.
'
Look ahead to the next 10 or 15 years
and see what a regular investment in
Savings Bonds will mean to you. A new
home. A college education for your son.
A retirement income.

You owe it to yourself to start investing
in Savings Bonds today — either on the
Payroll Savings Plan where you work or
at your bpnk. The bigger the slice of this
$40,000,000,000 pie that is yours — the
better off you’ll be.

15 YEARS OF MAKING DREAMS COME TRUE —

THROUGH U. S. SAVINGS BONDS
The V. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks,
for their patriotic donation, the. Advertising Council and
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— “Saule” turi tiek agen
dama karaliszkas armijas, isz- Price $2.50su“
KOLEGISTAS
AUTOMOBILIU
Svarbus Praneszimas
tu kiek skaitytoju, nes kožnas
vare Anglijos kariuomenes isz
Black, Grean,
Orleans miesto, bet paskui bu COLORSt Red,
UŽSIMUSZE Mes mėgstame teisingysta ir
LENKTYNĖSE yra agentu. Jeigu kožnas skai
Blue, Gray, Copper.
tytojas prisiunstu varda tik
vo pati suimta ir ant laužo su
geidžiame, kad ir visi teisia
vieno
naujo
skaitytojaus,
tai
deginta.
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai
—Buvęs New Bostono gy
Už Vagyste Ir
Du
Žuvo;
Devyniolika
didelia
geradejyste
padarytu
primename, idant kožnas skai
ventojas, Jokūbas Tomaszaus- — Ketverge pripuola Die
del
iszdavystes.
Bandykite
Apmuszima
tytojas, kurio laikas pasibaigė
kas isz Newark, N. J., pasimi vo Kimo ir Petronelse Panos.,
Sužeisti
taip
padaryt,
mieli
skaitytojai,
už laikraszti, kad nevilkintu il
1454
rė ipaireita Petnyczios ryta 3:10 o Tautiszka. Vardine: Agele.
o
“
Saule
”
bus
jusu
didžiausiu
YORK, PA. — Gettysburg gai su ' atnaujinimu užmokesvalanda ryte in Presbyterian liCHIMAY, BELGIJA. —Ke
— Petnyczioje pripuola pir
laikraszcziu.
Acziu!
Universiteto studentas, kole- ties, nes ilgai negalime laukti,
gonbuteje. Velionis nesveikavo
turi žiūrėtojai buvo užmuszti
>4 42 fu*
ma. diena. Birželio June. Mene
gistas, kuris buvo tik pirmame Juk del visu yra tas žinoma,
per koki tai laika. Gimęs Euro
per automobiliu lenktynes in
sis paszvnestas ant garbes
universiteto mete, užsimusze I kad darbas pabrango, popiera
poje. Buvo karpenterasi, taipgi
Chimay, kai vienas automobL
Pirkie
U.
S.
Bonus
Szvencziausios Jėzaus Szirir du kiti kolegistai buvo labai ir kiti intaisymai, nes uždyka
4
’
veteranas isz Pirmos Svetines
liūs nulėkė nuo kelio ir davė
dies, ir Szv. Juvencijos, o Tau
sužeisti, apie deszimta valanda laikraszczio negalime siuntinė
Kares. Prigulėjo prie Ameri
in pulką žiūrėtojų.
tiszka Vardine: Anskole. Me
vakare, kai j u automobilius ti. Musu agentai yra guodoti
can Legion Post 74 ir Szv. Ka
Du lenktyniojautieji auto
nulio Atmainos: Delczia, 1-raa;
nuo vieszkelio ir apsivertė ne skaitytojai ir nuoszirdžiai dezimiero parapijos mieste. Pali
mobiliai susikirto su ratais ir ASZTUONIOLIKA
Jaunutis 8, d., Prieszpilnis 15
nuo Fawn Grove, apie dvi kavojame visiems už platinima
ko dideliame nuliūdime sese
nusiverte nuo lenktynių kelio
ŽMONIŲ ŽUVO toli
d.., Pilnatis 23 d. Ūkininku
deszimts myliu nuo York mies “Saules,” lai visus Dievas už
rys: Jozefina, isz Pliiladelphistaeziai in žiūrėtojų.
Priežodžiai:
Jeigu Birželis
jos; Rozalija, pati Viktoro
Keturi buvo užmuszti ir de BOLZANO, ITALIJA.—Au- to. Studentas kuris užsimu laiko koilgiausia ir visame laiszaltas ir szlapias, tai daugiau
sze buvo asztuoniolikos metu ■ mina. Platinkite mylimi broliai
Boczkausko mieste; Julija, pa
vyniolika kitu buvo labai su
tobusas nukrito penkios de- Thomas W. Brown, isz Fawn! ir sesutes jusu laikraszti, o mes
sia būna įprastas metas. Jeigu
žeista.
ti Prano Burek, New Boston;
szimts pėdu nuo kalno in maža
Birželyje sziaiurinis piiczia, tai
už tai busime jumis szirdingai
Ona Vabiene, mieste ir puse-seDraiveriai tu automobiliu upeli. Asztuoniolika žmonių Grove.
ne greit perkūnija, griaus. Jei
Policijantai sako kad jis va- dėkingi. — Saules” Redystę.
re, Prane Palace, Newark, N. J.
iszLIko gyvi. Jiedu yra Char
szitoje nelaimėje, ir dvidegu Gervazo dienoje lyje, tai bus
les H. Threllfall isz Anglijos ir szimts szeszi kiti buvo sužeis žiavo automobilyje, kuri sze-------taipgi pus-'broli Joną Tomaper keturios deszimts dienu
Maurice Caillet, isz Szveicari- ti.
szauska isz Donora, Pa., ir
sziolikos metu amžiaus, Wm. yjgy Rtl/SIlCZijlUS
lietaus. Koks saitas menesis tai
jos.
daug seserienu ir brolienių.
Policijantai spėja kad to au- E. Towson, taipgi isz Fawn ■
toks bus ir Gruodžio menesis,
Caillet buvo savo automobi tebusio briekos stabdžiai bu Grove.
Paslapcziu Maldos
Laidotuves invyiks Utarninko
nes jeigu szitam menesi szilta'
liu sugražinti in lenktynes.
ryta isz. Ritz koplyczios 19 E.
vo sugede ir jis negalėjo susto Kitas tame automobilyje,' Del Ražancziaus Draugijos
tai aname bus szalta; 1947 m.,
Žmones
ežia
dabar
reikalau

Mahanoy uly., su apiegomis in
ti prie užsisulkimo ant to viesz- sžesziolikos metu amžiaus i Nariu, ant mažu korteliu, kuNaujas Japonijos Ministeris
ja kad tokios automobiliu lenk kelio.
Szv. Kazimiero bažnyczioje de
Thomas Sechrist buvo labai rios telpa in maldaknyges. ViKatayama Tetsu iszreiszke vii-'
tynęs butu valdžios uždraus Automobusis veže Austrijos sužeistas ir nuvesztas in York sas setas $1.00. Prisiunskite
vinta valanda ir palaidos in pa
ii, kad Japonijos.nauja demotos, nes jos yra baisiai pavo
rapijos kapinėse. American Le
IIMBUtl Filin
savo orderi ir viena doleri ant
žmones, kurie važiavo ant ato ligonine.
krat i ja but n ‘ ‘ Kri kszczioniszjingos.
gion Post 74 nariai dalyvaus
adreso: Saule Publishing Co.,
stogų, ir tuo laiku gryžo isz
kos meiles dvasioje insteigta ’ ’;
laidotuvėse. Gralboriai Oravitz
Venice. Kelias buvo sausas ir — Sieniniai Kalendoriai, su Mahanoy City, Pa. U.S.A.
1947 m., Ima in vaiska visus
laidos.
oras gražus. Kaip ta nelaime Lietuviszkais ar Angliszkais
vyrukus nuo asztuoniolikos
ASZTUONI ZUVO atsitiko policijantai sako kad menesiais, su szventomis ir
— Sulbatos ryta, deszimta metu amžiaus. Trumanas su sa
Saule Publishing Co.,
SKAITYKIT
jie dar nebežino, bet jie spėja pasninkais. Po 500 arba 3 už
valanda, Szv. Juozapo bažny- vo komisija sako kad tai rei
Mahanoy
City,
Pa.
U.
S.
A.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
kad to seno autobusio stabd $1.35. Adresas:
ezioje, Kunigas Leonas Pecziu- kalingą kraszto apsaugai ir ge
“SAULE”
žiai sugedo ir vairytojas nega Saule Publishing Co., Mahakieviczius, vikaras, suriszo rovei. Jis sako kad dvylika, di
sziu metu amžiaus Warren Ed lėjo ta autobusi sustabdinti.
PLATINKIT!
noy City, Pa.
mazgu moterystes, panele Kat džiausiu miestu gali būti su St. Clair, Pa. —
Arthur
J.
Romans,
Redmond,
wards, ir keturios deszimts
re Galinskiute, nuo 532 W. Ma- naikinta per viena prieszo už
(Lieut
vis)
nuo
235
>S.
Mill
uly-,
penkių metu amžiaus Mary
hanoy uly., ir Joną Kvitinska, sipuolimą; 1945 m., Prez. Har
sunns pons. Jonu Kvitinsku ry Trumanas. saike, kad Ameri staigai 'pasimirė pareita san- Edwards. Visi buvo isz Ak
nuo 814 E. Railroad uly. Svotai ka turės septynis milijonus ka va.ite savo namuose. Velionis ron, Ohio.
buvo Elaine Kadeloek, isz De reiviu armija priesz Japonus; buvo graborium, taipgi turėjo
lano ir Bernardas Kvitmskas, 1943 m., Minksztos anglies mai- saliuna, 235 So. Mill uly. Velio GUODOTINI
nis staigai susirgo ir pasimirė.
brolis jaunavedžio. Vestuves nieriu unija paskelbė st ra įkas
Gimė Brownsville Nr. 3 kaime
SKAITYTOJAI!
invyko in Newhard’s svetainė per dvideszimts penkias vals
lyje arti Shenadoro miesto, o
je. Jaunavedžiai Iriom syk ap tijas y 1944 m., Karo Sekreto
apie trisdeszimts metu atgal
Viskas
taip paszieliszkai
sigyvens mieste.
rius Stimson paskelbė, kad
apsigyveno St. Clair. Paliko brangsta, tavoras, popiera, ma
— .Ana diena, lankėsi mies trys milijonai szeszi szimtai savo ipaezia Katarina (Samkiete p. Pranas Sklera ir pons. penkios deszimts septyni tuks- vieziute); keturis sūnūs: An szinos, ir darbininku algos, kad
dauguma laikraszcziu dar la
Bladai Baranauskai isz Lu- ta.ncz.iaii Amerikos kareiviu
taną isz East Lansing, Mich., biau brangsta. Redaktoriai, at
žernes, taipgi Bernardas Skle randasi Užsienyje; 1942 m., Roberta, kuris randasi tarnys
ra, jo žmona ir dukrele June isz Meksika, paskelbė kara. priesz tėje in North Carolina.; Vinca, sipraszydami aiszkina kad jie
Philadelphijos, kurie lankėsi Vokietija, Italija ir Japonija; Millersville ir PranciszkiiiS, jokiu budu negali galas su galu
your invitations and
pas savo sesute ponia Morta 1942 ra., tukstancziai ir trisde Green Cove Springs, Florida. suvesti.
“Saules” redakcija nenori
announcements must
Bružinskiene nuo W. Mahanoy szimts szisezi Anglijos eropla- Tris brolius: Petra, isz Astoria
be flawlessly
uly,, ir prie tos progos atlankė nai, bombnesziai paleido tris Long Island; Edvardu, isz dar labiau savo skaitytojams
pabranginti
“
Saule
”
ir
nepa
ir “Saules” Redakcija. Acziu tukstancziiis tonu bombų ant Brownsville ir Jonu, Coaldale,
correct I
brangins,
jeigu
kaip
nors
bus
Essen
miesto;
1941
m.,
Crete
už atsilankymu.
taipgi seserį, G. Bnbniene, Ta galima iszsisukti!
krasztas buvo Anglijos apleis
Amerikos Legionas Post
maqua. Laidotuves i n v y ko
Bet, už tai “Saules” redak
tas. Penkiolika tukstaneziu
74 papuosz visus mirusiu ka
Ketverge Gegužio 24-ta diena cija labai gražiai praszo visu
Anglijos kareiviu isz ten suspė
reiviu kapus ant vietiniu kupi
su apiegomis in Szv. Kazimie “Saules” skaitytoju in laika
jo pasitraukti, .pirm negu Na
nus, o tukstancziai žmonių paro bažnyczioje devinta valanda užsimokėti už savo prenumera
ciai ta kraszta užkariavo.
riasziai darys ant kožnu kapi
ir palaidotas in Szv. Bonefaso ta, kad redakcijai butu mažiau
niu. Seredoje bus -paroda de
ties.
kasztu, sekti tuos, kurie pave
Let us show you the
vinta valanda isz ryto per
— Seredoj vienuolikta va luoja ant laiko užsimokėti.
Amerikos Legijonierius, Fo
Pirmiau “Saules” redakci
landa ryte, in Szv. Kazimiero
outer
reign Wars ir Amvets Vetera
ja galėdavo laukti per koki tai
bažnyczioje,
inv.yks
IszkilminMusu Skaitytojas gos Pa.dekavon.es Miszios ant laika, kol skaitytojai užsimoka
sdsney I
nu ir kitu draugijų, po tam bus
created by
ceremonijos ant Protestoniszku
garbes Klebono, Kunigo P. P. už savo prenumerata. Mes jums
Jis
skaito
musu
laikraszti
kapiniu prie Kareivio stovylo.
La n m akio, jo Kunigystes Dvi- siusdavome “Saule” kad ir per
Naturally, they're important to you! That’s why we want you
Ir seka svieto sanjudi;
kelis
menesius,
ir
laukdavome
to see these invitations for yourself. And please don't let that
deszimts Penkių Metu sukak
— Seredoj pripuola Kapu Jis nori viską dažinot,
kol
jus
užsimokėsite,
“
bet
da
costly look mislead you . . the magic is in the making of these
ti se.
Lankymo diena, Decoration Nes jam vis rupi iszgalvot
bar, aplinkybes tokios, kad mes
invitations! Feel that fine., sharp raised-lettering It's done by a
Day. Prisiminimo diena kada Kaip ir kur dalykai stovi;
very special process! Feel the creamy quality of the papers I
negalime laukti!”
Thiladelphia, Pa. —
mes prisimename tuos, kurie Ka pasaulis isz jo nori.
Check the perfect form of these invitations with people who
Už tai, mes visu savo geru
Vyskupas John O’Hara isz
per kara galvas paguldė kad Ar dalykai eis blogyn,
really know! Come in! We will be happy
skaitytoju labai gražiai praszo
to show you the "Flower Wedding Lino."
Philadelphijos Diocezijos, prames būtume laisvi Amerikoje. Ar žmonija ein’ geryn.
me priesz laika, ar nors ant lai
nesze, buk sekantieji kunigai
Tiapgi ta diena pripuola Szv. Jis skaito laikrasztininkus.
ko už “Saule” užsimokėti, kad
likos perkelti in sekaneziiis pa
Felikso ir Szv. Joan d’Arc, o Ir seka korespondentus.
mes galėtume jums “Saule”
Tautiszka Vardine: Myline. li Jis nesistato su mokslincziais, rapija: Kunigas Pranciszkus vis siuntinėti.
Statkus isz ŠaJ-d. Szirdics Jė
tą diena: 1431 m., Joan d’Arc, Ir neužsideda su ginezais.
Daug laikraszcziu yra instei
zaus parapijos New Philadel ge taip vadinama “Popieros
isz Orleans miesto, devynioli Bet jis “Saule” pasiskaito.
phia in Metropolitan Tribunal Fonda,” in kuri renka aukas
kos metu amžiaus mergele bu Ir jis gauna protui maisto.
Philadelphia, o jo vieta užima isz savo skaitytoju, kad butu
vo intarta už raganystes ir už Linksmina ji Taradaika,
Kun. Vincas J. Vežis isz Szv. galima laikraszcziams popie
priesztaravima priesz Katali Baltruvienės balabaika.
Kazimiero.parapijos Philadel ros nupirkti. Mes tokio fondo
ku bažnyczia. Jos persekioto
Jis skaito vietines žinias
phia. Kunigo Vėžio vieta, užima
jas buvo Beauvais Vyskupas,
Apie krikszczynas, vestuves Kunigas Jeronimas J.Bagdo neturime, bet nuoszirdžiai ir
kuri rėmo Paryžiaus Universi
vieszai padėkotume tokiems
ir 1.1.
nais isz Szv. Izidoriaus parapi geriems musu laikraszczio re
tetas. Vėliau ta pati mergele
Senesnieji teipgi skaito
Mahanoy City, Pa.
Phone 744-J
jos, Quakertown, Pa.
buvo tos paczios bužu vežios pa
mejams, kurie ir mums padėtu
Kas kur mire in kiek laiko.
skelbta kaipo szventoji. Ji vesnusipirkti popieros “Saulei.”
Nes “Saule” visur szvieczia,
Bet, kas mums ir jums svar
Tolimus krasztus palieczia.
paTaksos
ant
gazolino
bus
NORIU PIRKT
biausia, tai “teisingas atsily
Ji daug girdi, daug ir mato, keltos, pabrangintos.
Geležies Nuokarpos. Apie $5.00
ginimas,” mes galėtume “Sau
daugiau ant tono pas GOLIN A,
Ir skaitytojams pasako.
le” leisti, ir kad jus galėtumėt©
negu pas kitus! Adresas:
Žmogus skaitantis žines, mato
GOLIN’S SCRAP METAL
Platinkit “Saule” ja vis skaityti!
nelaimėms ir atsitikimais.

Žinios Vietines

e
%

0

for the

Saule Publishing Co.

So. Main St.,

Shenandoah, Pa.

