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MAŽAS PROCENTAS

Atomine Bomba; Ar Jau
Tokia Baisi?
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LONDON, ANGLIJA. —
Vaiskas buvo iszszauktas ug
niagesiams in talka, kai miszWASHINGTON, D. C. — suparalyžiuotas, paimtas daug
kai užsidegė, nuo nepaprastos
Atomine ar taip vadinama van lengviau daug saugiau, daug
sausumos. Per daugiau kaip
denilio “Hydrogen” bomba, po pigiau ir daug tikriau. ,
tris sanvaites saulute baisiai
tiek atidėjimu jau yra' susprog Vienas tokis mokslinczius,
kaitino ir nebuvo nei laszo lie
dinta. Visi tikėjosi baisiai daug pasiklausęs apie tos vanneilio
taus. Miszkai taip iszdžiuvo
moksliszku žinių apie tos bom bombos baisenybes tik ranka
kad dabar beveik visur užside
pamojo ir nusijuokė, sakyda
bos pasekmes.
gė ir dega.
Bet pasirodė kad mažai kas mas kad jis už kelis dolerius
Isz pradžių tik vietiniai gy
paisė apie jso susprogima ar galėtu daugiau iszkados pada
ventojai stojo ugniagesiams in
ryti tokiam miestui negu kelios
apie jos jiega.
pagelba, bet vėliau, kai buvo
Kad ji yra galinga ir baisi, i tokios bombos. Jis sako: Tik
aiszku kad jie tuos gaisrus ne
tai mes esame tikri, niekas ne duok man biski trucyznos užužgesins, armija pasiuntė apie
užgins. Bet ar ji jau tokis ga trucinti prudus, kad miesto gy
tūkstanti karieviu in talka.j
lingiausias ginklas, tai galima ventojai negalėtu vandeni ger
Paskui ir Marinai stojo in tal abejosi.
ti, ir leisk man nukirsti jiems
ka tuos gaisrus gesinti.
Teisybe, viena tokia bomba, elektros ne tik szviesas bet ir
Tie gaisrai keliose vietose
stacziai ant kad ir didžiausio jiegas; ir kad ir didžiausias
baisiai arti prie keliu miesteliu
miesto paleista, suparalyžiuotu miestas, o juo didesnis juo ge
priėjo,
taip
kad
namams
gre

žusi automobiliu ir in viena
važiavo prie to kryžkelio, ir
Traukinys, važiuodamas
visus tuos kurie iszliktu gyvi. riau ir juo lengviau, ir tas
sia
pavojus.
apie septynios deszimts pen to autopiobiliaus žuvusi ke jis sako kad jis stengiesi to
Bet tokia bomba pagaminti miestas už vienos sanvaites
Szimtai
hektaru,
akeriu
automobiliaus draiveri per
kias mylias in valanda su leivi.
ima baisiai daug darbo, pinigo dingtų!
miszku
iszdege
pirm
negu
ka

Szitoje nelaimėje szeszi isz
spėti, bet niekas nepagelbejo
daužė szita automobiliu in
ir rupesties; tokia bomba .pa Be vandenio miestiecziai
reiviai
ir
kiti
savanoriai
su
ug

ir tas automobilius su tuo
szmotelius ant kryžkelio ne vienos szeimynos žuvo.
leisti reikia baisiai didelio ir dinge, nes kur jie ras szulini?
niagesiu
pagelba
dauguma
tu
Traukinys, taip greitai va traukiniu susikūlė ant kryž
toli nuo Elyria, Ohio, ir užgreito eroplano ir daug pesztu- Be elektros jie bejiegiai: mais
gaisru
apgesino.
kelio.
musze asztuonis žmones au žiuodamas ta automobiliu
ku eroplanu ta eroplana apsau tas pages refrigeratuose, buMums
Amerikjoe,
szimta
nusivilko apie visa myle
tomobilyje.
goti apginiti kol jis pasieks ta czernese miesa supus, pienas
hektaru
mažai
ka
reiszkia,
bet
*
*
*
prarugs; be strytkariu darbi
pirm negu jis galėjo sustoti.
Czia geležinkelio atstovai
vieta, ta miestą.
Anglijoje
tai
baisiai
daug
Inžinierius sako kad jis
o o o
.stengiasi isztirti kaip ar ko
Toks pats miestas gali būti ninkai in darbus nepribus; be
reiszkia.
Mums
czia
Ameriko

*
*
*
dėl tokia baisi nelaime atsiti mate kai tas automobilius vi
je visai ne naujiena kad kas
ko. Jie czia žiuri in ta sudu su smarkumu ir greitumu
Komunistu partijos policijantu
metai tukstancziai hektaru
rėmėju ir vadu, nuo Antro Pa
miszko iszdegą. Bet Anglijos
ti, bet ir kiekvienam mažam1
saulinio Karo pabaigos.
krasztas tokis mažas ir taip
biznieriui, fabrikantui, mažam
Laikrasztis Glos Kosyalinski
apgyventas, kad szimtas hek
ūkininkui ir net tam kuris ren
Koeslin misete, szitas žinias
taru baisiai daug reiszkia.
giasi nauja automobiliu ant iszvisezai paskelbė, kai Komunis
mokesczio pirktis.
GLOUCESTER, MASS. —
tu partijos Lenkijoje vadai paIr niekas nieko nesakytu jei Keturiolikos metu vaikas, ku
nasziai prisipažino.
gu bankoms pinigu butu trum ris bovindavosi su revolveriais
Komunistu partijos vadai
pa ar maža. Bet patys bankie- ir karabinais, nes jis norėjo
Lenkijoje dabar nebežino in
riai nusiskundžia kad jie ban- tapti garsiu policijantu kai jis
kuria puse krypti ar prie ku
SAN FRANCISCO, CALIF.
kose per daug pinigu turi ir užaugs, netyczia nuszove ir nu
WASHINGTON, D. C. —
rios partijos prisiraszyti, ka
— Sovietu Rusijos valdžia at
Puspenktas nuoszimtis
ant neturi gana progos tuos pini žudė savo drauga.
silygino, užmokėjo už nuszovi- VIENNA, AUSTRIJA. — dangi dabar Sovietai yra taip
Walter H. Muse lavonas bu-j
morgicziu del namu, rodos ne- gus iszskolinti. Jeigu Republima Amerikos Laivyno eropla- Lenku Komunistiszkas laik- apszmeiže ir paniekine Stalina.
konu
valdžia
czia
nesikisztu,
vo
surastas,
pakavotas
po
la

perdaugiausia, neperbrangiauno, netoli Alaskos, Birželio dvi rasztis prisipažino kad Lenkai O kaip tik ant Stalino vardo
tai
bankos
už
daug
mažesni
pais
ir
akmenimis,
kai
jo
drau

sia. Bet sztai kiek tokis morgikurie yra Komunistams prie- visa Lenku Komunistu partija
deszimts antra diena.
czius, tokia paskola jums kasz procentą, nuoszimti visiems gas per aszaras papasakojo
Lakūnai kurie buvo tame^ szingi, yra nugalabinę daugiau buvo sutverta.
mielu noru pinigus paskolintu. kas buvo atsitikę.
tuoja:
Dabar Lenkai Komunistai
eroplane dabar gavo czekius kaip trisdeszimts tukstancziu
Kiek
policijantai
galėjo
su

Deszimts tukstancziu doleriu
isz Sovietu Rusijos. Szitie at
žinoti, tai tas vaikas su savo
morgiczius per dvideszimts
lyginimai buvo nuo penkių
draugu
bovinosi
su
revolveriu,
penkis metus jums kasztuoja
szimtu penkios deszimts dole
kuris
turėjo
būti
tuszczias,
bet
szeszis tukstanczius, asztuonis
riu ligi dvylikos tukstancziu
kuriame Buvo viena kulka. Kai
szimtus penkios deszimst devy
doleriu.
jis savo drauga Walter H.
nis dolerius.
Didžiausia czeki gavo Chief
WILKES-BARRE, PA. — Muse nuszove, jis iszsigando, ir
Bet dabar, kai bankos nori ta Keturi tukstancziai asztuoni
Petty Officer Elmer E. Janke,
bijodamas savo tėvams apie tai
nuoszimti pakelti ligi penkto szimtai mainieriu buvo sustraitrisdeszimts keturiu metu am
pasakyti, kad negautu muszti,
nuoszimczio, tai jums tokis kave per septyniolika dienu in
žiaus isz Almeda, California. O
jis savo draugo lavona pakavomorgiczius ant deszimts tuks Glen Alden Corporation mai
mažiausia czeki gavo Leite
jotancziu doleriu kasztuos septy nas. Jie visi dabar gryžo in sa
nantas George T. Sloane, isz
Kai visi pradėjo jo draugo
nis tukstanczius, septynis szim vo darbus.
Oakland, California.
jieszkoti, ir jis stojo in talka,
tus trisdeszimts asztuonis do
Bombneszis ‘Navy Neptune’
Mainieriu unija buvo pa bet vėliau prisipažino, ir pasa
lerius.
buvo nuszautas ir sudege ant
skelbus szitas straikas, Gegu kė kas buvo atitikę.
St. Lawrence salos, apie ketu
O bankos nepatenkintos nei' žio asztunta diena, kai kompa
rios deszimts myliu nuo Sibiro
su penktu nuoszimcziu, bet nori nija nebuvo pilnai sumokėjus
rubežiaus.
pakelti ligi pusszeszto nuo savo pinigus in mainieriu paSovietu valdžia pasiaiszkino
szimczio. Tada tokia paskola szelpos fondą.
kad jos lakūnai per klaida ta
jums kasztuos asztuonis tuks Dabar mainieriu bosas, John
Amerikos eroplana buvo patanczius, szeszis szimtus tris L. Lewisas paskelbė kad viskas
szove, jie atsipraszo ir dabar
deszimts septynis dolerius.
tvarkoj ir kad mainieriai gali
SALISBURY, MD. — Aszatlygina visiems tiems lakū
Reiszkia, per tiek metu jus gryszti in savo darbus.
tuonios dsszimts vieno meto nams.
bankai iszmokesite beveik tiek
Kompanija norėjo dalimis amžiaus žmogus, važiuodamas
procento, kiek pinigu jus buvo mokėti in ta Mainieriu Fonda, žvejoti su savo sunumi, užsimutyti tos bombos susprogima
Sztai vienas paveikslas
te pasiskolinę.
del debesiu.
bet Unija reikalavo kad kom sze kai ju automobilius su kitu Per Amerikos Tautiszka Diena tos vandenilio “Hydrogen”
Szitas paveikslas buvo nu
Republikonai nenori apie tai panija pilnai kas czvertis me susimusze ant vieszkelio netoli “Decoration Day” daugiau bombos susprogdinimo, Pakaip 110 žmones žuvo automo cifiko vandenyse, virsz Na trauktas nuo laivo “Mt. Mc
dabar kalbėti ir stengiasi isz- tu užsimokėtu.
nuo Salisbury miesto.
Kinley,” trisdeszimts ketu
mu salos, prie Bikini Atoll.
vengti visu klausimu apie to
William A. Slatcher, isz Lau biliu nelaimėse.
Kai szita bomba buvo su rios mylios nuo tos bombos
kias paskolas, nes rinkimai ar
rel, Delaware jau buvo mires
sprogdinta, szviesa nuo jos
susprogdinimo. Arcziau nei
tėja. Bet czia Republikonai ir
kai jis buvo nuvesztas in Pe
buvo penkis sykius szviesesvienas laikrasztininkas neju partija baisiai pakenkia ne
ninsula General ligonine.
ne negu saules spinduliai.
bedryso prisiartinti ir jam
tik paprastam darbo žmogeliui
Jo sūnūs, trisdeszimts septyNebuvo galima gerai pama buvo uždrausta.
kuris nori savus namus insigy(Tasa Ant 4 Puslapio)

VAIKAS NUSZOVE
SAVO DRAUGA

U. S. A.

elektros fabriku maszinos nu
tils; dangoraižiai, skyscrapers
bus tikri kalėjimai ju gyvento
jams kai kiltuvai, elevatoriai
sustos. Kas lips trisdeszimts ar
penkios deszimts augsztu augsztyn ar žemyn?
Tas mokslinczius sako kad
be jokiu bombų, be karabinu,
be armijų, Amerikos miestai
gali per viena nakti būti visiszkai suparalyžiuoti, kai tik
jiems lutu nutraukta vanduo ir
elektra.
Po teisybei, nei vienas laikrasztiS neiszeitu, jeigu elektros
nebutu. Susisiekimas butu visiszkai nukirstas, nes nei radi
jas, nei televizija nei telefonas
nebutu nei skatiko vertas be
elektros.
Gal tas mokslinczius ir teisy
be sako kai jis taip pažemina ir
pasziepia tos baisios atomines
bombos baisenybes ir sako kad
jis gali daug greieziau ir daug
pigiau daugiau žmonių iszžudinti, negu ta bomba.
turi niekinti ir pažeminti ta
varda, kuri jie taip gerbe ir
szlovino per tiek metu. Ir czia
klausimas daug svarbesnis ne
gu tik Stalino vardo pažemini
mas: kas dabar bus su tais Ko
munistais, kurie taip gerbe ir
garbino ta Stalina? Už tai Ko
munistai dabar yra taip susi
rūpinę.
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Baisiausia Vandenilio Bomba Susprogdinta

81 METO ŽMOGUS
ŽUVO

^Pirkie U. S. Bonus.

SKAITYKIT
“SAULE”

' Ta bomba buvo paleista
isz greito bombneszio apie
deszimts tukstancziu pėdu
augsztumo. Tas bombneszis
labai greitai isz tos vietos
pasitraukė, kai tik jis ta
bomba paleido.
□

o

o

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

szauke nelaimingas sutveri- jgas kriminaliszkas apraszy- No.158—A p i e Kapitonai
Amerikiecziu ima dvi atosto Vyra,s, kuris randasi kalėjime
už paszovima, savo žmonos, ne
mas.
(
1mas, 202 pus, 50c.
gas, vakacijas in metus.
StormfielcĮ Danguje; Pabėgė
KAREIVIS
::
gali los savo žmonos Imti kalti
Iszgirdes žmogiszka balsai, No.103—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Daugiau kaip puse Amerikos namas kad jis ją yra apleidęs
::
IR VELNIAS žmogus sustojo ant slenksczio isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
o Meszkuti,s szirdingais žo ežio iszimta isz Lietuviszku
szeimynu turi savo namuose vien tik už tai kad jis dabar
No.160—Apie Po Laikui;
Michael Paul Kosolapoff, kate ar szuni.
randasi kalėjime.
džiais iszklausinėjo jojo rugo- užliek u. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
New York mieste yra apskun
jiniai, buk turėjo neseniai sun dideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszdęs Sovietu Rusijos valdžia, Vermont valstijos instatyturelio nuolatos pilnus kijšze- kia liga ir dabar negali užsi No.lll—Sziupinis (3 dalis) ]pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
Musu Skaitytojas
ant vieno milijono doleriu. Už mai uždraudžia, žmogui szokti
imi jokiu darini, o kad neturi talpinusi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
nius
aukso?
Broliai
iszvare
tasienio skolų komisija jam yra, isz eroplano, be valdžios pavekuom užmokėti godus locninin Y’la isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, ŽvaigŽ
Jis skaito musu laikraszti
pasakius kad jis greicziau tiek' linimo.
nepriims. Katu moki? Nieko kas namo 110M ji intrenkt iu ba ka negalėjo savo liežuvio idės ir Kitus Dangiszkus Ka
Ir seka svieto sanjudi;
pinigu gaus isz Sovietu Rusi
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
o priek tam, tegul tik užtruk i- kalėjimą.
jos, kaip velnias priims szven- Nebraska valstijoje nevalia Jis nori viską dažinot,
na ant kares, tu pamesi viską — O jeigu tai tik apie tai Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Nes jam vis rupi iszgalvot
ta vandeni.
vyį’ui su žmona pesztis Nedė
ir eisi. Ne darbas dek kareivio. eina, tai nesirūpink apie pini Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
Kaip ir kur dalykai stovi;
liojo.
gus; su noru tau prigelbėsiu, ir visos bobos; Teipgi juokai,
No.166—Apie Sūnūs MalNa ka, prieteliau ?
Ka pasaulis isz jo nori.
Valdžia padidino mokestis,
Kareivis pamisimo sau apie tiktai atsimink kas diena su rodos, trumpi pasakaitymai ir kiaus; Iszklausyta Malda
Ar dalykai eis blogyn,
algas visiems inžinieriams. Ph i ] a delip h i j o j e
u žd r a u sta
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
savo vargu, apie nemiela,szirū kalbėt poteri, idant mane Die t. t., 52 puslapiu, 20c.
*
Valdžia, taip darydama tikisi moteriszkei iszmest savo anda- Ar žmonija ein’ geryn.
dingus ssvo brolius ir tuszczia vas da užlaikytu per kelis me No.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Mariu;
Jis skaito laikrasztininkus.
prisikalbinti daugiau mokslin- roka pro Įauga.
tus prie gyvasties.
pinigai gal va-žudžiai ■ Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
pilvą.
Ir seka korespondentus.
cziu ir inžinierių darbus. Pir
Jis nesistato su mokslincziais,
— Duszios tau neatiduosiu, Tai pasakęs, iszpyle vargszui czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
miau inžinierius, pradedamas
In Hartford, Conn.,
pilnus kiszenius auksu ir juo Kristupą; Juokingi szposelei;
Ir neužsideda su ginczais.
tarė kareivis užsimislines.
No.173—Apie Talmudo Pa
dirbti gaudavo $4,345 ant me žianis uždrausta giedoti
kėsi žiliu ėdamas ant jo džiaugs Kaip traukt giliukingai Einiki
Bet jis “Saule” pasiskaito,
—
Ba
ir
raszyt
nemoki,
o
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isztu. Dabar jis pradės su $4,480. ežia,.
ino
ir
nusistebėjimo.
ir
kiti
szposeliai,
20c.
Ir jis gauna protui maisto.
ant galo iszklausyk ka. asz tau
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
Bet ir tai toli gražu negana. Pa
—
Klausyk,
tarė
žmogelis,
No.116
—
Istorija
ape
Sierapasakysiu ir kokias tau leng
Linksmina ji Taradaika,
No.175—Kuczios Žemaites;
prastas darbininkas beveik
Mes daug dalyku nesupran
nežinau, kaip turiu tau už tai ‘ta. Puikus apraszymas. 119
vas
iszlygas
duosiu:
iSztai,
per
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
tiek ar gal ir daugiau užsidir tame Vaszingtone, bet ar kas Baltruvienės balabaika.
padekavot! Esi mano gerade- puslapiu, 20c.
septynis
metus
beparankes,
ne

darė Anglis; Kaimiecziu Aimaba ant metu.
galėtu mums paaiszkinti , kas Jis skaito vietines žinias
junii. Eikie pas mane, turiu No.119—Keturios istorijos,
siprausi,
nesiszukuosi
nekirpsi
navymai; Eiles; Kokis Budais
Jeigu valdžia nori tokius ten darosi tuose Europos krasz- Apie krikszczynas, vestuves
tris dukteres, puikiuases nuo apie Gražia Haremo Nevalnin- Apgavikai Apgauna Žmonis;
nagu,
nei
plauk
ir
nesimelsi
isz
mokslinczius, inžinierius prisi tuose? Jis jaueziasi gana stip
ir t. t.
nagu nei plauku ir nesimelsi paezios žvaigždeles, kada jo ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
kalbinti, tai ji turėtu jiems siu rus dabar siausti kariszkus Senesnieji teipgi skaito
isz ryto nei vakarais. Duosiu sios dužiuos ka man padarei, Vaikucziu plepėjimas, 62 pus-., Paveikslai. 20c.
tinti ne mažiau kaip deszimts ginklus in Sovietu Rusija, ir Kas kur mire in kiek laiko.
kežna su noru pasiliks tavo pa 20c.
tukstaneziu doleriu aut metu ir tuo paežiu sykiu praszosi pa Nes “Saule” visur szvieczia, tau szita. žale surdota, o mesz ti, iszsirinksi pats kokia tau No.120—Dvi istorijos apie No.176—A-Be-Cela, Pradžia
kos kailis bus tavo sermėga ir
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
daugiau. Jeigu paprastas be gelbės nuo Rusijos isz musu. Tolimus krasztus palieczia.
geriau patiks.
Valukas isz girios; Ant nemuguolis,
kitokio
tau
nevale
bus
mokslis, darbo žmogelis gali Jie reikalauja kad mes jiems už Ji daug girdi, daug ir mato,
turėt. Per ta laika, turėsi pini Sutiko kareivis ant, to su no ao; 58 pus., 20c.
keturis tukstanezius ant metu dyka, pristatytume ginklus, ir Ir skaitytojams pasako.
Kitokios Knygos
ru ir nuėjo abudu namon.
No.127
—
Trys
istorijos
apie
gu
kiek
norėsi,
o
po
septynių
užsidirbti, tai kur tokia alga paskui jie savo ginklus parduo Žmogus skaitantis žines, mato
Vyriause duktė paregėjus, Duktė Pustyniu; Peleniute;
tokiam mokslincziui kuriam da Rusijai, nuo kurios jie szau- nelaimėms ir atsitikimais. metu turėsi pinigu lyg galui biaurus sutvėrimą, parsigando
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
tavo gyvenimo. Jeigu numirsi
kasztavo penki tukstaneziai ar kiasi kad mes juos gelbetume.
No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
in laika septynių metu, tai ir iszbego laukan. Antra stojo
daugiau ant metu, kol jis savo
busi mano locnaste, o jeigu per kaip akmuo ir nežinojo ka. kal dimieras; Bedali; 44*pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
mokslus isžejo?
Pennsylvanijos teisme vie
tai laika pasiliksi prie gyvas- bėt, ant galo prakalbėjo:
No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
nas teisėjas padare pastaba,
No.180—Kvitu Knygute
czio tai busi luiosas, o pagal mu — Ar-gi tai žmongus? Tu Anglorius isz Valencziojs, KoAmerikoje darbininku unijos kad jeigu žmogus antru kartu
su, sutaiką, neturėsiu nieko ri baisa, žmogaus ir auksa,, nes žnas daigtas turi savo vieta: del Iszmokejimo Pinigu Ligovisai iszkreipe lygybe ir teisin apsiženyja, kai jo pirmoji mo
prie tavo duszios. Na, ar tinki biauresnis yra už žvėris. Ve- Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
gumą kaslink atlyginimą už teris dar gyva, nėra priparodilintau numirt tuo jaus ne kaip 76 puslapiu. 25c.
ant to ?
180 %—Kvitu Knygute
darba ar patarnavima. Mokyk nimsa kad tas žmogus yra isz— Jeigu pasiliksiu prie gy pasilikt jojo pati.
No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaus
Mano Mylimiausia
los szlavejas gauna daugiau ne ejes isz proto.
vasties per tuos septynis me Nes jauniausia, atsiliepe:
Ketvirtas Prisakymas Dievo. nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
gu tos mokyklos profesorius. O
tus, tai neturėsi nieko prie ma — Mylimas teveli, kaip ro Keliautojai in Szventa Žeme: kimu. 25c.
tas szlavejas vargiai moka sa Iowa teismas pastebėjo kad “Mano Mylimiausia”
dos, tai yra, geras žmogelis, jei Beda; Tamsunus prigauna. 58
no duszios ?
No.194—Trumpas
Katalivo varda pasiraszyti. Jeigu ka darbininkas negali tikėtis ar Tarė Adomas in savo Jievute.
gu
iszgelbejo
isz
vargo
ir
nelai

kiszkas Katekizmas, pagal iszpuslapiu, 20c.
da nors mokytojai, mokslin- reikalauti kad jo alga lbutuxpa,- Kitos moteres iszskiriant tavęs
mes,
o
mus
nuo
sieratystes
ir
— Hum, tare kareivis, atsi
No.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
“nemyliu.”
cziai ir profesoriai susivienys kelta, padidinta, kai jo szeimyvargo.
Prižadėjai
jam,
jog
minęs apie szuvius ir kardins,
mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Padėji
Dabar kožnas “Adomas”
ir unija sudarys, tada visi tė na auga ar dauginasi.
mais. 35c.
terp kuriu ]>er tiek metu rado viena isz mus pasiliks jojo pati ni. 62 puslapiu, 20c.
Panasziai kalba in savo
vai gales savo vaikus namie
, si, o mirtis jo nepaeme, gal ir ir turime duota žodi da,laikyt.
No.196—Stacijos arba Kal
No.134—Dvi istorijos: Baisi
mokinti, ar tinkamai mokyto New York miesto teismas nu iszrinktaja “Jieva.”
Asz pasiliksiu jo pati.
dabar
turės
giluki.
N
e
Žudinsta, Urlika Razbaininka, varija Viesz. Jezuso Kristuso
jams atlyginti.
tarė kad vien tik kad vyras Bet ar tai teisybe?
Vargingas
Mcszkutis
tylėjo,
15c.
bus, ta,i bus!
43 puslapiu, 20c.
knarkia kai jis miega nėra ga Juk tada buvo tiktai viena
nes
szirdis jo^ plake rodos
— Sutikiu ant visko!
Jieva,
No.197—Grandus Verksmai
Daug daugiau žmonių sziais na priekaiszto gauti divorsa.
pauksztis kletkoje kada klau No.141—Apie Kalvi Paszku,
Dek
— Tai man patinka,
O sziandien ju randasi
ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Apmetais važiuos ant atostogų,
so tuju 'žodžiu. Po tam nuėmė
milijonai.
mano surdota Meszkuti (te i p
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
tas. 61 puslapiu, 20c.
negu kada pirmiau. Tai patar North Carolina teismas labai
žiedą nuo pirszto, perlaužė pu
nuo szios dienos vadinėsi), o
su Jezuso Kristuso. Knygute
tina visiems isz anksto pasirū moksliszkaj pastebėjo, kad ne
siau, davė. merginai puse, o *No,138—Apie Irlanda; Ro
Pirkie U. S. Bonus Sziandien! kaili pats sau nusilupk. Pasi
reikalinga ant Gavėnios. Pa
pint viestas ant traukiniu, ero- visi vyrai yra vienuolei.
pats pasiliko kita puse ir tarė bertas Velnias; Medėjus; Kaip
lik sveikas ligi septynių metu!
Kuzma Skripkorius LikosTur- gal senoviszko būda, 15c.
planu ar laivu jeigu kas. ketina
szirdingai:
Ir isznyko kareiviu isz akiu.
No.198—Gromata arba Mu
tingu Ponu. 35c.
kur važiuoti. Ypatingai svar
Connecticut valstijos teismas
—
Pasimatysime
už
trijų
Kareivis 'žiurėjo paskui ji,
bu užsisakyti kambarius vieszNo.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
nusiprende kad vyras gali savo
metu,
per
ta
laika
turiu
da
ke

sujudino peczais ir turėjo norą
bucziuose hoteluose, jeigu keGyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz groma
žmonos motinai uždrausti ineiliaut
po
svietą.
Tuoni
kart
persi'žegnot, nes in laika atsitenate kur pernakvoti.
Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
ti in ju namus.
myne duota žodi, apsivilko ža melskis už mane. Kada nesu- lapiu, 20c.
tojaus Jeriizolima. 10c.
gryžtau,
bus
ženkliu,
jog
esi
le surdotai, sieke in kiszeniu, o
Kas nors' pabėga nuo KomuNo.144— Apie Ranka Ap- No.200—Eustakijuszas. Is
nub
manes
paliuosota.
Kada
persitikrinęs, jog jame randasi
nisut, kiekviena minuta, kiek Missouri valstijos teismas
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
sugrysziu
atiduosi
man
puse
pasakė kad teisėjas negali teis
pilna aukso, uždėjo meszkos
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
viena diena.
žiedo, per tai paslėpk ji gerai Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
me iszklausineti mirusio žmo
kaili ir nuvejo in miestą.
No.201—Istorija apie Amži
va Zokoninka Bernadina. 61
lyg tam laikui.
gaus.
Gerai
jam
buvo
per
visus
na Žydą. Jo kelione po svietą
Amerikiecziai kas metai isz
puslapiu, 20c.
Ir
iszejo.
metus; uliavojo, here ubagams
ir liudymas apie Jezu Kristų.
savo kiszeniu pameta1 daugiau
No.145—Apie Velniszkas
(TOLIAUS
BUS)
auksa
ir
prieteliu
jau
nestokaPukius apraszymas. 20c.
kaip keturios deszimts asztuo- Kentucky valstij’os teismas
—. Gal jusu draugai yra
Malūnas Kaip Studentas Lo
vo.
Nes
antra
meta
pradėjo
nis milijonus doleriu. Žmones pasakė kad vyrui valia, rųkyti nusiminė ir neramus laike
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
iszrodyt
kaip
baidykla,
nagai
daugiausia pinigo pameta ar cigaretus, cigarus ar pypke, ir szios bedarbes, tai pasakykite
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
užaugo
ilgi,
veidas
visas
apžė

kad
jo
žmona
tai
negali
jam
už

palieka in “taxi-cabs.”’
Platinki! “Saule”
Garbei. 15c.
jiems kad užsiraszytu sau
puslapiu, 15c.
lė, o buvo teip purvinas, jeigu
drausti.
“Saule”, o bus jie jums už tai
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
pasetumei
truputi
suminksztiAmerikoje septynios szeimydėkingi, nes “Saule” priduos
tu, Stebuklas Kuczios NaktL kių Seraphiszkas Officium. 15o
KATALOGAS
mo,
inleido
ji
in
koki
tai
tusz

nos isz deszimts yra savo na New Jersey valstijos teismas jiems smagu gyvenimą ir nu
62 puslapiu, 20c.
czia kam bari ir paliepė niekam
mu savininkai.
KNYGŲ
tikrai moksliszkai nusprendė: varys ju nuliūdima.
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
nesi rodyt.
Atnesze jam maisto, o apmal- Visi pirmieji Katalogai dabar Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
Asztuonios deszimts szeszios
No.152—Apie Kajimas, Drū
Užsisakant knygas is*
szines kada atsigulė kampelije yra negeri. Szis Katalogas
Amerikiecziu szei'myiios turi SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
ant meszkos skaros. Vakaras, užima visu anų vieta, todėl tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
viena ar du automobiliu.
;
... MALDA . . .
lapiu, 20c.
tik numeri knygos. Pinigus
jau užėjo, norėjo kagreieziauužsisakykite knygas isx
Viesz. Jėzaus ir sia užmigt, kad artimam kam
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-OrAmerikoje randasi daugiau !
saito Katalogo
Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino Moi /
\
Motinos Szvencz. baryje davėsi girdėt tykus
automobiliu negu szeimynu.
Nr. 1956
ni-Orderi, o jeigu norite pini
piu, 35c.
szl umbe jira,as.
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
Atsikėlė ir pradėjo klausyt
Asztuonios deszimts szesztas
ISTORIJOS,
PASAKOS,
Sapnas Motinos Szvennoriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
Amerikiecziu, kai jie atosto
prie duriu; iszgirdo jog kas toAPYSAKOS, IR T. T.
mieganczios
eziausios,
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa ĮįPgV Nepamirszkite dadeti
gauja, važiuoja su savo auto
kis kalba, su didele gailesczia
ant kalno Alyvų, žemei
deszin/tuka ekstra del prisiunmobiliais.
ir vela szlumba.
No. 101—Kapitonas Velnias, slaptį. 61 puslapiu, 20c.
bažnyczioj
Batanijos,
timo kasztu.
Kareivis turėjo gera szirdi; Puikus apraszymas, didele No.151—Apie Vaitas SzvilSzv. Mykolo Arkaniuolo.
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
atidarė isz palengva duris ir knyga. 404 puslapiu. 50c.
Paprastai, Amerikietis, iszgai, o ir visi laiszkai “visada
inkiszo galva, in duris. Ant jo No. 201 Istorija apie Amži Akys, Tamas, Vargdienis Jo
važiaves ant atostogų, vakaciKnygos Did. 3%x5V2 col.
turi būti siusti vien tik ant
regėjimo žmogus kam,baryje na Žydą. Jo kelione po svietą nukas Karalium, 62 pus., 20c.
jos, iszvažineja apie pusantro
TIKTAI, 25 Cts. ,
szio adreso:
ir liudymas apie Jezu Kris No.153—Apie Gailuti, Du
isz iszga^czio norėjo bėgt.
tukstanczio myliu.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING GO.,
— Palauk, vardan Dievo, tų 20c. •
SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
Mahanoy City, Pa., - U. S. A
nieko tau blogo nedarysiu, pa- No.102— Prakeikta, meilin- lapiu, 20c.
Daugiau kaip treczdalis|

Kas Girdėt

Pypkes Durnai

i

I
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“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

a kare.
gio. Dadeczke-gi patys isz pasaves ant to kelio.
Trys Istorijos
— O ka tu atsinesziai isz
Gimdytojam toji žinia buvo sogu savo dukteriu iszbudavoApie Irlanda arba Nekaltybe kares? Paszauke abudu broKAREIVIS
::
labai skausmingai, bet negalėjo jo dideli Igionbuti.
Suspausta; Robertas Velnias;
"'i
prieszintis merginos nuspren Marinka, arba kaip dabar
::
IR VELNIAS Medėjus; Kaip Kuzma Skrip iai.
Parode jam- kryžių ir sauje
dimams, gaila buvo jiems nu vadinasi sesuo A.ssumpta, ir da
korius Ako Turtingu Ponu.
smulkiu pinigu.
stoti paskutinio džiaugsmo, pa- dabar yra visiems žinoma isz
QENIAI, labai seniai, pasi Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
— Eik sau ;po velniu! Ne
trotyt paskutini kūdiki senat savo mielaszirdingumo ant pa-j
*\***»*»4*»A*,A^XX*aAA
baigė kova;, sukuopino iszSaule Publishing Co.
turime czionais duonos dėl tinvėje, vienok matydami teip di vargleiu ir daug geradejyseziu
tarnavus kareivis ir likosi nu-.
o-inui, žeme yra mu.su, ba dirdele gerdaiyste daryta per sa daro, o vis ant intencijos: “Už
siausti namon, nes karalius lai- ma, paskarbis jau prigulinezia jame ant jos ir grinezia musu
daigto, rodos busent jieszko
vo kūdiki per pasiszventima diiszia. numirusios savo se
Valandoje Smerties Tuszczios sau pagelbos, bet niekur mato
eke pakajaus, nebuvo sztant užmokesti, prietoliai suspaudė • ra ant 'žemes stovi. Nieko del
jos ant geru darbu, davė pave- sers. ’ ’
Rankos
užlaikyti tiek vaisko, eina kuo jam ranka ir visi judinosi isz avės czionais neturime, > mai jos sau neranda., nes sun
linima ir laimino ant to jos ži- »Ant galo priduri reikia da
pelėms; kur kas turfrpaczia ir vietos. Dabartės pats pasili- — Tai ka-gi • asz vargszas
kiai dūsauja. Tuomet kunigas
viena,
klausima
del
tavęs
mie

(Tasa)
vaikus tai jam. skubu; o kuris
bu&ent isz dangaus apteiktas
turiu daryti?
las skaitytojau: kas geriau isz- turėjo tėvelius ir gimines, tai pats ant plaezios pnstynes.
inkvepiibu, greitai nutvėrė
Daryk kas tau patinka, pats1
Teip eidamas mislino' sau,
kirto, ir czion, ir ten, ar Adele
Motina nepalaujanczia pri- kryžių, su paveikslu nukryžia
linksmas, buvo prispaust juos kaip ji priims jo broliai; ar aprinkai sau amata ėsk daibar
ar Mariuką?
leisdinejo szturma ant dangaus vote Iszgany tojaus ir paduoda
prie szirdies, kuris turėjo gas- duos jam dali turto ir ar pavė geleži ir gerk žmonių kraujai
—
GALAS
—
nuolatos melsdama Dievo' susi- mas ji in rankas mirsztanczios
padorysta, tai buvo akyvu pa lins jam pasilikt po pastogia?
— Duokite man nors 'per
mylejimo ant ju, idant Tas ne kalba:
matyt ka neniie užtiks ant lau Eina ir mislina. Sztai jam ke nakvot ir atsisveikint su savo*
imtu nuo jos brangiausio kū Sztai matai jau tavo rankos
ko.
Istorija Apie ...
lia užstojo augsztas žmogus, tėvynė.
dikio’, bet Dievas matomai ki neesą tuszczios! Krisi ūsas IszViena isz tokiu kareiviu, 'žaliam surdutą šu arklio ko Pasznabždejo broliai tenp sa
te i p nusprendė. Tevas-gi i szda- ganytojas už nusidėjimus tavo
“AMŽINA ŽYDĄ” jaunas vyrukas, ėjo su nuleista joms.
ves in ant galo sutiko; davė
lino ant iszmaldu almužmi pu užgana. padare! Jo neaiprubeJo kelione po svietą ir liūdima* galva ir nesiskubino namon, — Pažinsiu tave, tarė ka szmota duonos, pasidalino va
sėtinas sumas pinigu tarp bied- žintus nuopelnus gali persta
nes neturėjo paezios nei vaiku, reivis, nes tavęs nesibijau.
kariene, o ant rytojaus iszvire
apie Jezu Kristų.
nu pavargelu idant ir tie jai pri- tyti Dievui Sudžiai, Jis priims
tėvai, seniai jau buvo numirė o
— Tuom geriau, narsume, žirniu po tam iszleido broli ka
gelbetu savo maldomis perpra- maloningai.
broliams nenesze jokio turtėto,
Per paczta, 25 Centai.
reivi, prisakydami jam idant
geriau
t'erp
saves
susipras!.
szyti užrūstinta Dieva ir idant
per ka nebuvo tvirtu ar ju bro
Prie tu žodžiu mirsztanti apdaugiau nesugry'žtu pas juos. Ka-gi
sau
vėlintum:
Aukso
ar
sugražinti jo dukterej' sveika simalszino, suprato tuosius žo
SAULE - Mahanoy City, Pa. liai priims su atvir szirdžia..
— Matai broliuk, kožnas
mirties savo broliu?
ta.
O kai turėjo daryti? Kada
džius piemeniu duszios savo.
isz mus apsipaeziavo, ir turi
— Traukis szalin pagun
Kunigas, kuris kasdien at Mariuku priėjo prie lovos,
iszgirdo
apie
kare,
negalėjo
negalime ju skriaust
Tokia moterėlė bent gera,
“Talmudo Paslaptys” iszsedet namie pamate lauka da! Ryketejo kareivis užpy vaiku,
lankė Adele ir savo pilnais su prisilenkė prie sesers ir pasakė
idant su tavim dalintis. Teip
O kaip rodos bus dora,
kęs,
neturiu
kuom
mokėt
už
ta

Ž
ydu
tikybos
raminimo žodžais stebėtinai ka tokio mirsztantei in ausi.
ir nuėjo tarnaut del karaliaus,
kalbėjo 'broliai.
Jeigu vyra turi,
vo
patarnavima.
::
PRISAKYMUS
::
sudrutinejo jos dvasia buvogi
Tas iszszauke stebuklinga
o jam broliai pasakė, jog jeigu
Ir vėla ėjo kareivis; eidamas
Tai ir ji prižiūri.
Labai
užimanti
apysaka
Velnias
isznyk,
o
kareivis
daibar prie jos. Inkvepinejo in atmaina ant veido mirsztanties
sugryž
namon
su
tuszcziom
Vienas vyrelis,
teip per giria, suvalgė jau pas
Per paczta, 25 Centai
n
u
vėjo
tol
i
aus
ir
d
a
ja tvirtybe ir inkalbinejo, idant nusiszypsojo ir tarė:
nesugryžta
narsiai
rankom,
tai
tegul
kutinius'žirnius, atsisėdus ant
Ne kas do žmogelis,
savo visus sopulius aferavotu, — Brangi Mariuk, kokia tu Vietoje nueiti in bažnyczia,
namon. Jaunas kareivis tar priesz vakara atejo> pas savo kelmo, nuleido galva ir mislino.
Saule Publishing Company,
•brolius.
aukautu Dievui ant užganaipa- gera, sesute mano! Ir stengėsi Nuėjo in kipszo koplyczia.
apie liūdna sovo ateito. .
Mahanoy City, Pa., U.S.A. navo’ narsiai, nebijojo nepriedarinio už nusidėjimus. Kuni paimt ja in savo glebi. Acziu
teliaus, nesudrebejo’ priesz ag — Sveiki mano mylimi'bro Sztai kas tokis pasijudino
Ant piet taip jam parojo,
gas žmogus szviestts ir pertik tau, dekavoju isz visos savo Pati bliuda rankose turėjo,
ni nei priesz ikarda, už ka jene- liai, kare jau užsibaigė, priim užpakalyje; apsidairė, vela sto
Pirkie U. S. Bonus rolas ant krutinės užkabino kite mane in grinezia, gal pri- jo priesz ji tasai pats velniu
rintas, pažino jog ligones jau szirdies!
Tai visa ant galvos
valandos suskaitytos jog atsiPrispaudė da karta kryžių
ženklą užsitarnavimo ir narsu- siduosiu ant ko kol neužais ki- kas.
iszliejo,
skyrimas josios su sziuom svie prie savo lupu, potam prie szir
Ir d a. paszauke:
Na ka, ar broliai atidatu artimas, todėl suszauke na- dies, kunigas daro iszriszima
“O-gi tu szunc-snuki
ve tau kas tavo?
miszkius prie lovos ligones.
jos isz nuodėmių ir meldžiasi
duosiu,
— Tai prie tavęs nepriguli,
Jau szeszelis smerties puolė už ja; Adele rainei žiuri in pa
Ba jau gyvent su tavim
atsiliepe kareivis u'žsimislinas.
ant nelaimingos merginos kada veikslėli nukryžiavoto Iszganegalėsiu,
— Na, nepyk mano narsu
pasistengus isz visu savo pa- nytojaus ir, po keliu miliutu Tegul viską velniai griebia”
na i, vėlinu tau viso gero. Duo
užbaigė
gyvenimą;
numirė
ra

jiegu pakele savo iszdžiuvusias
Ir da su koszia in terla
siu tau aukso kiek tik norėsi,
rankas augsztyn; ant veido jos inei pasidavus valei Dievo, tu
drebia.
bile tik persitikrinsiu, jog isą
galima buvo matyt didele bai rėdama vilti nuopelnuosia IszDiedas neturėjo ka daryt,
tavęs ant tikrųjų tokis yra
me ir iszgasti, 'bet nusilpus vėl ganytojaus.
'Pradėjo nuoveido koszia
narsumas kokiu nuduodi.
puola žemyn jos rankos, o lu O, kas tai do laime mirti ant
Kareivis negali būti
krapsztyti,
ranku
motinos
musu
dvasiszpos sznalbžda:
Daug žmogelis nukentėjo,
szeszku.
— Ach, žiūrėkite ant mano kos szvento’s katulikiszkos baž— Eli, eh! Alano mielas,
Ba ne maža sopuli ir
ranku!
visaip atsitinka, Dirstelėk in
nyAZids, girdėti žodžius suramisarmata turėjo.
užpakali saves.
Motina prisilenka prie duk nanezius kunigo toja valandoja
*
*
*
Kas tokis pradėjo sznypszt
kada dvasia žmogaus baisiau
ters mirsztanczios ir klausė:
your invitations and
ir dūsaut užpakalyj kareivio,
—•• Kas tau dukrele niano? sioms perimta mįslėmis, ra.mei Daugelis žmonių nudžiugtu
announcements must
rieigų
iszgirstu
apie
apsidairė ir paregėjo mil'žiniszmirszta ir didžiausias nuside
Ar tau ko reikia ?
I?f
be
flawlessly
padarymą tiesu,
ka meszka., kuri palengva, pra
— Žiūrėkite ant ranku ma jelis, jeigu priesz smerti pada
correct
I
Liecziapcziu visu
dėjo artintis prie jo.
no, atkartojo mergina, rankos ro tikra gailesti už savo nuodė
piktliežuviu,
— Ba! Nusijuokė jisai, o
mano tuszczios, tuszczios mano mės ir tikrai metavoja už tai.
Ypatingai
sznekiu
dukrelių.
akys už žibėjo. Palauk-g’i vai
rankos! Per visa savo gyveni Adele, auka puikybes ir geis
J ievos isz kuriu liežuviu
kine, seniai turėjau norai su ta
mą nieko nepadariau del Dievo, mu įsvietiszku per iszdykurna
czirska nuodai,
vim susiremt, bus vakariene I
turiu stoti priesz Ji su tusz likos palaidota.
Ar pažinsiti szita dudukia?
cziom rankom! Gyvenime buvo Smertis jos sugraudino ko- Kad uždėtu maželius ant
jut burnu,
Gerai graina prie szokiol
turtas ir laime, sziandien va nia visus gyventojus miesto D.,
Tai
fabrikantai
tuju
prietaisu
Tai isztares, paėmė meszka
Let us show you the
landoje mirimo tuszczios mano Visi tie, kurie juokėsi ir džiau
Trumpame laike pastotu
ant sieliaus, szove ir meszka
rankos. Baisi baime siauezia gėsi isz jos nelaimes dabar vis
milijonierais,
puolė negyva.
(flower
ant jos veido, pradeda blaszky- ką pamirszo ir apgailestavo
O daugelis žmonių butu
drauge su likusais gimdyotjais
— Gerai, pagyre velnias,
tis.
Apsaugoti
nuo
tu
piktu
gerai! Dabar mano vaikine,
— Bukie rami mano kūdi ir giminėmis jos didelėm nu
truciznu,
pamislyk, kaip tai butu gerai,
ki, ramina su aszaromis tėvas, liūdime.
Nuo laiko nustojimo- savo Kurie užnuodija nevienam
(Tasa Ant 2 puslapio)
priėmei szventus sakramentus,
N
aturally, they're important to you! That’s why we want you
Žmogui ir moterei visa
o už tiesa Dievas tau viską do dukters ponsvta K., gyveno la
to see these invitations for yourself. And please don't let that
gyvenimą.
bai
dievobaimingai,
atsitolina
vanos ir 'bus malonus ant tavęs.
costly look mislead you . , . the magic is in the making of these
nuo svietiszku smaguminu ir Karaliams ir Prezidentams
invitations! Feel that fine/sharp raised lettering. It's done by a
Bet tas da nesuramino mer
Negalime užvydet ju
linksmybių, atsidavus visiszkai
very special process! Feel the creamy quality of the papers!
ginos mirszta,nezios, ji su.'didė
gyvenimą,
inlaidumui mielaszirdystei, datų neramumu dairosi aplink;
Nes ne viskas auksas
vinedarni gausės iszmaldas pažiuri ant kiekvieno' matomo
to show you the "Flower Wedding Line.
kas blizga,
vargelams.
Ne visi yra tokiais
Vienkart Marinka kuri kaibehave
laimingais,
pojpirmiaus teip ir dabar buvo
king
Kokiais mums iszrodo.
match
111*
,
aniuolu visu ligoniu ir pavar
reap
0
”
6
Daug laimingesnių gali
gėliu, priėjus prie gimdytoju,
mfornri*'
būti pr aisczi ok e 1 i s,
kada,tiedu sėdėjo abudu pakajuje, apreiszke jiems savo pa- Turintis gryna sanžine, ramybe
stanavijima, praszydama pa Duszios, varge gyvendamas,
Ne Imip sziandien karaliai
laiminimo.
Kurie nežino valandos
arba pradžia
— Prisiegiau Vieszpacziui
Kada bus nutraukti nuo
Jėzui, kalbėjo mergina ir pri
SKAITYMO
sostu
žadėjau savo mirsztancziai seIr yra pavojuje savo
. ..ir...
serei, jog paaukuosiu už ja vis
Mahanoy City, Pa.
Phone 744-J
gyvasties.
ką ta, ka tik kada nors ka ge
RASZYMO
ro padarysiu ir jog- kaipo už
64 pus. Did. 5x7 col.
penna Įdavimu už jos nusidėji
SKAITYKIT
mą pasiliksiu sesere, mielasziirDabar Po 25c.
dystes, o dėlto praszau jusu
■“SAULE’^ia
Saule Publishing Co.,
brangus mano gimdytojei apie
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
PLATINKI!!
pavelinima ir palaiminima del

Gyvenime Turtas
:: Ir Laime ::
X*x

.♦* x*x

-

for the

SAPNORIUS

Saule Publishing Co

“SAULE ’ L. MAHANOY CITY, PA.

ZiniosVietines

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas
taip paszieliszkai
brangsta, tavoras, popiera, ma
szinos, ir darbininku algos, kad
dauguma laikraszcziu dar la ■
biau brangsta. Redaktoriai, at
sipraszydami aiszkina kad jie
jokiu budu negali galas su galu
suvesti.
“Saules” redakcija nenori
dar labiau savo skaitytojams
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus
galima iszsisukti!
Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gvažiai praszo viso
“Saules” skaitytoju in laika
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau
kasztu, sekti tuos, kurie pave
luoja ant laiko užsimokėti.
Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai į
laika, kol skaitytojai užsimoka
už savo prenumerata. Mes jums
siusdavome “Saule” kad ir per
— Kita sanvaite, Nedelioj
kelis menesius, ir laukdavome
pripuola antra Nedelia po Sek
kol jus užsimokėsite, “bet da
minių, taipgi Szv. Klotildos, o
bar, aplinkybes tokios, kad mes
Tautiszka
Vardine:
įminąs.
Ir
’ ■ <• 1
negalime laukti!”
ta diena: 1940 m., Anglai buvo
Už tai, mes visu savo geru
sumuszti ant Dunkirk pakran
skaitytoju labai gražiai praszo
tes ir turėjo savo kareivius isz me priesz laika, ar nors ant lai
ten greitai iszsitrankti, tai bu ko už “Saule” užsimokėti, kad
vo juodos dienos Anglijai; 1949 mes galėtume jums “Saule”
m., iszdaviko Hiss teismas pra vis siuntinėti.
sideda; 1808 m., gimė Prezi
Daug laikraszcziu yra instei
dentas Jefferson Davis.
ge taip vadinama “Popieros
. — Panedelyje pripuola Szv. Fonda,” in kuri renka aukas
Pranciszko KarUcciolo, o Tau isz savo skaitytoju, kad butu
tiszka Vardine: Vendre. Ir ta galima laikraszcziams popie
diena.: 1936 m., puse milijono ros nupirKti. Mes tokio fondo
Prancūzu darbininku sustrai- neturime, bfct nuoszirdžiai ir
kavo, kai Socialistai su Leon vieszai padėkotume tokiems
Bluan paėmė kraszto valdžia; geriems musu laikraszczio rė
1940 m., Rusai Bolszevikai už mėjams, kurie ir mums padėtu
grobė Lietuva ; 1941 m., Vokie nusipirkti popieros “Saulei.”
tijos. Kaizeris, Wilhelm.. pasi
Bet, kas mums ir jums svar
mirė. Jis buvo asztuonios de blausia, tai “teisingas atsily
szimts dvieju metu amžiaus; ginimas,” mes galėtume “Sau
1942 m., Amerikos Laivynas le” leisti, ir kad jus galėtumėte
pastojo Japonijos Laivynui ke ja vis skaityti!

— Birželis — June.
— Papuoszimo Kaipti Die
na arba. “Memorial-Decoration
Day” praėjo tykiai, dang žmo
nių buvo atsilankia ant kapu
mirusiu., ir daugelis žmonių
pribuvo isz tolimu miestu, papuoszti kapus savo- mylimųjų.
— Birželis, menesis rožių,
kuriame .daugiausia atsiibuna
vinczevoniu.
Bažnyczia taji
menesi apvaiksztineja ant Garbse Saldž. Jėzaus Szirdies.
— Szimet Vasaris, praside
da Ketverge, 5:24 valanda ryte.
— Sukatoj pripuola Szv.
Marcelino, o Tautiszka. Vardi
ne: Anskole. Ir ta diena: 1932
m., buvusieji kareiviai Pirmo
jo Karo marsziavo ant Vaszingtono miesto, reikalaudami
savo- “Bonus”; 1941 m., Hitle
ris susitiko su Italijos Mussoli
ni prie Brenner Pass.

lia ties Midway salos; 1943 m.,
Kongresas invede griesztus
instatymiuis įpriesz straikuojanežios darbininkus; 1944 in., Ry
mos miestas Amerikiecziu pa
imtas; 1794 m., Prancūzas rev oi i uc i j on i e r i u s
R ob e-sp-i e r re
buvo nu'žudintas; 1392 m., Pa>sikvietes talkon Kryžiuoczius,
Vytautais užėmė Vilnių.

Beždžiones Drauge

VAIKAS PASISZOVE

Trumanas Europoje

PHILADELPHIA, PA. —
Trylikos'metu vakias, Robert
Peed, netyczia insiszove sau in
veidą su revolveriu, kuri jis
norėjo tik paeziupineti, maža
me sztorelyje, 'ant Dauphin
ulyczios.
Detektyvas Luther Tansley
sako kad tas vaikas ta revolve
ri buvo gavės in rankas nuo
septyniolikos metu amžiaus Ja
mes Williams, kuris tame szto
relyje neseniai buvo darba ga
vės.
Vaikas buvo nuvesztas in
Temple Universiteto ligoninė
je, kur daktarai sako kad jis
randasi pavojingoje padėtyje.
Policija dabar norės žinoti
ar tas antras jaunikaitis, ku
ris dirba tame sztore, ir kuris
yra to revolverio savininkas,
turi pavelinima nesziotis revol
veri.

— Sieniniai Kalendoriai, su
Lietuviszkais ar Angliszkais
menesiais, su szventomis ir
pasninkais. Po 50^ arba 3 už
$1.35. Adresas:
Saule Publishing Co., Mahanoy City, Pa.

Tęva.
Jis per kelias prakalbas VAIKAS TRAUKINIO
labai intare musu karinin
UŽMUSZTAS
kus, kurie ežia kara vede per
Antrąjį Pasaulini Kara ir
juos iszvadino durniais ir
Bovinosi Ant
kvailiais. Jis vėliau užsigynė
Geležinkelio
kad jis ka panaszaus buvo
pasakse, bet laikrasztininkai
CAMDEN, N. J.— Keturiu
jau buvo iszgarsine jo žo
džius. Jis sake kad Amerikos metu Lawrence Boswell pasi
karininkai baisiai daug klai mirė Liurdo Paneles Szvendu padare per kara Italijoje. cziausios ligoninėje. Jis buvo
traukinio suvažinėtas, kai jis
bovinosi ant geležinkelio riei Jis buvo du atskiru sykiu už! liu.
NUŽUDINTOJAS
dvi atskiras vaikžudystes tei- j Vieno karo traukinys, va
PASMERKTAS siamas ir pasmerktas. Jis nu- į žiuodamas isz Camden in Ham
dure keturiolikos metu Lynn Į monton maža ta vaika suvaži
Ann Smith, kuri dabojo ketuBOSTON, MASS. — Dvide- riu metu Stephen R. Goldberg, nėjo.
szimts metu amžiaus Kenneth kuri tas jaunas žulikas teipgi Inžinierius Joseph Regn sa
R. Chapin buvo mirties baus nudure, Rugsėjo dvideszimts ko kad jis buvo ka tik iszva
žiavęs isz Camden stoties ir,už
me pasmerktas už nužudinima penkta diena, 1954 metuose.
trijų minueziu tas mažas vai
dvieju jaunu vaiku, Susiedu, du
kas pasipynė ant rieliu. Inži
metai atgal.
“Saule”, kaip szviete, taip nierius sako kad jis greitai pa
Jo advokatai buvo kreipėsi ir dar tebeszvieczia tikriems spaude traukinio briekas, stab
in Gubernatorių kad Guberna Lietuviams. Ir geri, tikri Lie džius, bet nesuspėjo savo trau
torius permainytu ta pasmerki tuviai “Saule” palaiko su sa kinio sustabdinti in laika.
mą ir paskirtu jam kalėjimą iki vo prenumeratais.
Jo tėvai buvo paszaukti in li
gyvos galvos. Bet Gubernato
gonine, kad jie tikrai galėtu
rius nesutiko ir dabar tas jau
pasakyti policijantams ar tai
Platinkit
“
Saule
”
nas yaikžudis su savo gyvastiju sūnelis. Jie turi dar kita sū
ma užsimokėti.
neli, devynių metu Richard.
Buvęs Prezidentas Harry
Trumanas, kaip tukstaneziai
bagoeziu Amerikiecziu, da
bar atostogauja po Europos
krasztus su savo žmona.
Jis atsilankė pas Italijos
Prezidentą Giovanni Gronchi ir jo žmona ir Quirinal
palociu, ir paskui iszvažiavo
in Naples miestą.
Trumanas teipgi buvo at
silankęs pas Kataliku bažnyczios Popiežių, Szventaji

Avenue ir pasivogė apie szirnta
dvidsezimts penkis dolerius, ir
paskui sau ramiai iszejo.
Policijantai sako kad tiedu
vagiai in ta saliuna inejo, kai
jame buvo apie trisdeszimts ar
keturios deszimts žmonių, ir
pareikalavo kad Carlton Har
keturios deszimts metu am
Svarbus Praneszimas ris,
žiaus, manadžierius ir Harold
Mes mėgstame teisingysta ii Day, keturios deszimts dvieju
geidžiame, kad ir visi teisiu metu amžiaus bartinderys duo
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai tu jiemdviem visus pinigus isz
primename, idant kožnas skai pinigu registerio. Jiedu pasi
tytojas, kurio laikas pasibaigė ėmė tuos pinigus, apie szimto
už laikraszti, kad nevilkintu ii dvideszimts penkis dolerius ir
gai su atnaujinimu užmokės sau iszejo.
Kiek policijantai galėjo su
ties, nes ilgai negalime laukti
Juk del visu yra tas žinoma, žinoti, tai jiedu sau pešti nuke
kad darbas pabrango, popiera liavo, nes niekas nemate ir ne
ir kiti intaisymai, nes uždyka girdėjo jokio automobiliaus
laikraszczio negalime siuntinė prie to saliuno.
ti Musu agentai yra guodoti
skaitytojai ir nuoszirdžiai de
kavoj ame visiems už platinimą
Lietuvos
“Saules,” lai visus Dievas už
laiko koilgiausia ir visame lai- Generalinio Konsulato
mina. Platinkite mylimi broliai
New York Pajieszkomi
ir sesutes jusu laikraszti, o mes
Asmenys
už tai busime jumis szirdingai
dėkingi. — “Saules” Redyste

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite
savo orderi ir viena doleri ant
adreso: Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas
yra agentu. 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!
..

APVOGĖ SALIUNA
PHILADELPHIA, PA. —
Du vagiai inejo in Lehigh Har
lem saliuna, ant Glenwood
•

— Utarninke pripuola Szv.
Bonifaco, o . Tautiszka Vardi
ne: Kastantas. Ir ta diena: 1776
m., 11 diena John Adams, Tho
mas Jefferson, Roger Sherman,
Benjamin Franklin, ir Robert
Livingston buvo paskirti su
tverti ir suraszyti Amerikai
Konstitucija;
Golfo losziku
diena.

81 METO ŽMOGUS
ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
niu metu amžiaus, Oliver Stat
elier buvo tik biski sužeistas.
Antro automobiliaus draiverys, keturios deszimts devynių
metu amžiaus Gilbert L. Smith
isz Salisbury visai nebuvo su
žeistas.
Policijantai sako kad tie automobiliai susimusze prie kryžkelio ir negalima sakyti kad
vienas ar
t J kitas ežia buvo kaitas.
NORIU PIRKT
Geležies Nuokarpos. Apie $5.00
daugiau ant tono pas GOLIN A,
negu pas kitus! Adresas:
GOLIN’S SCRAP METAL
. So. Main St., Shenandoah, Pa.

Priscilla Fallon, isz Tor
rance, California, ežia peni
maža beždžione. Ji turi kele
tą gyvuliuku ir žvieriuku
kuriuos ji augina ir ji nori
szita maža beždžione užau
ginti ir pasisavinti.
Ji dabar turi viena arkli,
kelias paukszteles ir tris szunis.
Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso
“Saules” ateitis: Ar ja skaity-;
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

t^Pirkie U. S. Bonus!

YOUNG MECHANICS...
need plenty of Hot Water
; ■

•• •.

■

.

■'

When Junior finishes tinkering he’ll
"be ready for a real clean-up ! Baths
are only one of the hundred daily needs
every family has for hot water.
For automatic service and abund
ant hot water at low cost, go electric.

-

A

-

. .

Special water heating PP&L rate pro
vides enough hot water to fill an average
family’s daily needs for as little as
a dime a day1. See your electric water
heater dealer about this bargain
service today.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Aržuolaitis, Jonas, Pijus ir
Vincas, isz Žaliaszarkih kaimo,
Žvirgždai ežiu vai., Szakiu aps.
Balinskaite-Klauso,
Klora,
gyvenusi Cicero, Illinois.
Beliauskas, Leonas, gimęs
Amerikoje, augės Kėdainių! ap.
B iblej au sk as, P r anci szkus.
Btschaff (Biszauskas) Da
nielius isz Gurancu. vienk.,
Auksztadvario v., Traku ap.,
lure jo kepykla Brooklyn?.
Braižais, Pranas, sūnūs Domo.
Czepelis, Domininkas gyve
nęs West 35 St., Chicago, Ill.
Czemelis, Algirdas, gyvenes
Belgijoje.
Draugelis, Bronius, sūnūs
Igno.
...
Kasiulynaite-Rickus, Malvi
na.
■ .
.<
Katinskas, Domininkas - ir
Juozais.
Katkauskas, Joe, sūnūs Ro
žes M alžinskaites-Katkaiiiskienes.
K1 au so- Bal i nskait e,
Klor ą,
gyvenusi Cicero, Illinois.
Kondroats, Jonas,
sūnūs
Alekso.
Marcziukaitis, Juozas
isz
Navasiolkos k., Balbieriszkio
v., Marijarr.ipolse ap.
Maurus, Antanas, Jonas, Na
talija, Nikodemas ir Ona, gy
vena Chicagoje.
Mažutyte Brone, duktė Vin
co.
Notmonas, Karolis, isz Dar
žininku k., Žaliosios vai., Vilkaviszkio ap.
• . ■ ?
Petronis, Antanas ir Stanis
lovas, isz Raciupenu k., Kupiszkio par., Panevėžio ap.
Rickus-Tyasiulynaite, Malvi
na.
Sziksznius, Adomas, supus
Prano.
Sz vedas, Mikas.
Vaiciukeviczius,
Antanas,
isz Pagrandos k., Kietaviszkiu
vai.
Vąicziulis, Petras isz Raudoniszkiu k., Kalvarijos vai.
Valaitis, Adomas.
Valiūnas, Antanas.
Aranarauskas, isz Skitiiriu k.,
Simno paraip., Alytaus ap. , <=.
Zalieckaite, Ona isz Pilcscku
k., nuo Szesztoku, Krosnos
vai.
.;
Žukauskas, Antanas isz Ky

bartu.
Jieszkomieji arba apie juos
Consulate General of America,
žinantieji maloniai praszomi
atsiliepti in:
41 West 82-nd Street,
New York 24, N. Y. J

