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WASHINGTON, D. C. —
Korėjos ir Indokinijos klausi
NEW YORK, N. Y. —
mas vėl iszkilo, ir už tai Komu-;
Du razbaininkai, banditai su- j
nistiszkos Kinijos valdžia pastabdė du žemeziugu sztoro
siulino vėl atnaujinti derybas
WASHINGTON, D. C. —
del Korėjos, kur mes jau ir taip Prezidento Eiscnhowerio dak agentus ir isz ju pasivogė žem
per daug savo jaunu vaiku es tarai jam jau yra pavėlinę bis eziugu vertes dvieju szimtu
vienuolikos tukstancziu dole
ame paaukoję.
ki po savo ligonines kambarį riu. Tie razbaininkai tuos du
Ju pasiulinimas buvo musu pavaikszczioti. Jie sako kad jis
agentus apvogė dienos laiku.
valdžios atmestas.
sveiksta ir už dvieju menesiu Ir iszrodo kad jie viską labai
I
Amerikos kariuomenes va ar gal ir už szesziu sanvaicz’u gerai žinojo apie tuos agentus,
dovybes vadai pareikalavo kad jis galės vėl gryszti in savo pa nes vienas isz tu agentu turėjo
isz Korėjos butu paszalinta reigas, in savo darba. Preziden su savimi revolveri, ir vienas
taip vadinama beszaliszka ko tas gerai miega ir gerai valgo. isz tu vagiu ji perspėjo kad jis
misija, nes Lenkai ir Czeko- Ir jo daktarai sako kad jis tik nesistengtu iszsitraukti ta savo
slovakai tik kliudo komisijai rai stebėtinai greitai sveiksta revolveri.
tikrinti
sziaurines Korėjos po tos operacijos ant jo pilvo.
Agentai, dvideszimts dvieju
Eisenhoweris jau dabar ga metu amžiaus Albert C. Sch Ponia Edith Helm isz Okla
nuolatini apsiginklavimą.
Amerikos valdžia yra sta- lėjo priimti kelis savo pagelbi- mitt, isz Fayson Lakes, N. J., ir homa, Boston ligoninėje da
cziai palakius kad visa kalte ninkus ir kelis svarbius rasz- dvideszmits septynių metu am bar greitai sveiksta po ope
del nesusitikimo puola ant Ko- tus perskaityti ir ant ju pasira- žiaus Eugene Epksy mažame racijos, per kuria jos sesuo,
dvynuke jai paaukojo viena
munistiszkos Kinijos ir ant In- szyti.
krepszyje neszesi tuos žemeziuJo daktarai tvirtina kad jis gus, kuriuos jie turėjo padalin savo inkstu. Jos sesuo, dvy
do-'kinijos.
nuke yra Ponia Wanda Fos
Musu valdžia intaria Sziau- taip pasveiks kad jis be jokios ti keliems sztorams.
res Korieczius kad jie pristatu baimes gales stoti in Preziden Tie vagiai turėjo brauningus
ginklus, stato eroplanams aero to rinkimus ir dar keturis me revolverius. Jiedu invare, in- jį žingsni in kairaje puse, da
bar tikisi gauti ginklu ir paradromus ir didina kariuomene, tus toje vietoje pasilikti.
stume tuos agentus in skiepą ir
Kai
kurie
Reputlikonai
abe

mus isz Komunistu valdomo
o tuo paežiu metu Pietų Korė
paskui pabėgo.
miesto Pe'kirigo.
jos kariuomene yra mažinama joja, ir beveik visi Demokratai
Premieras Nasser savo žy
ranku ir jis greitai užbėgo ir Prancūzu kariuomene visisz- Seiko ir tvirtina kad jis nėra ir
Po kaire matyti kaip monebus
gana
sveikas
tas
Prezigius paskubino, nes aiszkiai
trepais ir stojo jam in pa kai yra atitraukta isz szitos
teriszke kyboja nuo lango,
(Tasa
Ant
4
Puslapio)
bijojo, kad Amerika gali uždė
gelta. ' Ugniagesiai greitai vietos.
Newark, N. J., kambaruose.
ti draudimą “Embargo” inpribuvo ir isztiese savo ap
Trisdeszimts septynių metu
•------- —
V
i veszti ginklus in Palestina. To
valina “neta” in kuria ji
amžiaus Eva Magwood, kekiam Amerikos uždraudimui
(po deszinei) nukrito ir neturiu vaiku motina norėjo
“Embargo” pritartu net ir So
susižeide. Ji policijantams
nusižudinti. Jos vyras ir
vietu Rusija. Egipto Premieras
pasakė: “Asz nežinau kodėl
Sarzentas William Garrard
TOKYO, JAPONIJA. — Ja
Nasser, praszydamas karo pa
asz taip norėjau padaryti.”
isz Fort Monmouth ja už
ATLANTIC
CITY,
N.
J.
—
ponu “Coast Guard” Laivyno
būklu isz Komunistines Kini
Dvideszimts
dvieju
metu
am-!
virszininkai pranesza, kad Ru
jos, tikisi laimingai prasilenk
kurie dabar paleisti isz savo
žiaus
Panele
Carole
June
Ani
sijos kareiviai apszaude Japo
ti su Amerikos uždraudimu to
••
tarnybų, bet yra pasirenge ant
derson,
isz
North
Rhode
Is

nu valdžios maža lai va, kuris
kius pabūklus siunsti.
žodžio gryszti in kariszkas ei
land
Avenue
ulyezios
pasidavė;
i yra variuojamas tik iszgelbeti
Egipto krasztas jau baisiai
les.
policijantams
ir
jiems
prisipa

kitus laivus ar žmones marese.
giliai inklimpo in Komunisti
|
Szitas valdžios mažas laivas I žino kad ji suvažinėjo ketu-! nes balas ir už tai aeziu Anglu
buvo iszplaukes in pagelba žve- rios deszimts asztuoniu metu nelemtai propagandai ir tvar
jokles laiveliu ant kurio buvo amžiaus Joseph Garuffi ir pas kai. Bet už Anglu klaida mes,
kui, iszsigandus nuvažiavo pa
deszimts žvejotoji^
Amerikiecziai atsakysime.
' WASHINGTON, D. C. —
bėgo.
Laivelis buvo apie keturi
Armija tik ana dienai paskelbė
Panele Anderson yra telefo Mes bilijonus esame pyle,
j
szimtai
mastu
nuo
Sovietu
NEW YORK. N. Y. —
kad ji paleis apie penkis szimno operatorka. Ji sako kad ji davė Graikams, o dabar turime
kranto,
kai
tie
Rusijos
karei

tus tukstancziu kareiviu, bet Birželio antra diena atskrido
taip baisiai iszsigando kai ji ta i stovėti nuoszaliai ir žiūrėti
viai pradėjo szaudyti.
isz
Sovietu
Rusijos
atsiunsti
kaip Komunistai visa ta kraszjuos palaikys taip kad jie bu
Iszrodo kad visi tie Japonai žmogų suvažinėjo kad ji grei ta paima. Mes stengiemies
asztuoni
Ortodoksu
ir-Protestu prisirengė gryszti in vaiska
žvejotojai buvo paimti in So tai parvažiavo namo. Vėliau, ji Graikus su savo milijonais ir
tonu
dvasininkai.
Ju
tarpe,
kai tl!k iszkiltu reikalas.
per radija iszgirdo kad tas j
vietu nelaisve.
pats
vyriausias
Artodoksu
Me

Dar kita 475,000 bus visiszžmogus buvo nuvesztas in ligo- Į bilijonais papirkti, ir Anglai
Japonu
valdžia
yra
pasiun-Į
kai paleisti isz vaisko, kurie tropolitas, Nikalojus, taip pat
nine, ir tada ji nutarė save pa-! insikiszo ir visa musu nustaty
tus
protestą
Sovietams,
reikaį
ta tvarka suardė.
buvo vaiske nuo Birželio mene Protestantu dvasininkai isz
siduoti.
laudama
kad
Sovietu
armija
sio, 1951 metais. Dauguma j u Rygos ir isz Talino.
Ji buvo suaresztuota ir da Visas Jordano krasztas yra
atsipraszytu už ta užsipuolimą
Aerodrome
juos
pasitiko
musu biznieriams ir karinin
yra Korėjos karo veterania.
ir kad Rusijos valdžia tuos bar yra kaltinama už žmogžu
Amerikos
Protestantu
pulkelis
kams baisiai reikalingas: musu
Szitaip armija sako ji turės
Nabage Ponia Lady Nora dvejotojus paleistu ir sugra- dyste.
su
plakatais.
Ant
tu
plakatu
biznieriai yra tenai inkisze bi
1,692,000 kareiviu, kurie nebus
Docker savo palociuje, Lon ! žintu.
buvo
iszraszyta:
“
Ksa
isz
jusu
lijonus Amerikos doleriu del
vaiske, bet bus pasirenge stoti
done, graudžias aszaras lieja
yra Sovietu policijos slapti
aliejaus prekybos; musu armi
in vaislka kai tik iszkils reika
kai jos vyras buvo pravaryagentai,
szpiegai?
”
las.
I ja yra tiek pat bilijonu dole
eas kaipo pirmininkas Bir
Kai
Nikalojus
Nedelioje
lai

riu tenai inkiszus
Szitie paleisti kareiviai butu'
mingham Small Arms fabri
% del tvirtovių
ke
pamaldas
ir
sake
pamokslą,
ir del vietų musu kariszkiems
sugražinti in vaiska kai tik į
ko. Kai jos vyras buvo isz
priesz tažnyczia vienas žmo
eroplanams. O dabar, Anglija,
Prezidentas musu kraszto
tos vietos pravarytas, tai jo
gus dalino lapelius, plakatus,
KARACHI, PAKISTANAS.
per savo baisu gobszuma visa
jaustu reikalą.
žmona turėjo sugražinti ke
inspejanczius nepasitikėti at
WASHINGTON, D. C. — musu tvarka yra suardžius.
Armijos virszininkai sako
lis auksu nulietus automobi — Keli crop!anai buvo pavykusiais isz Sovietu Rusijos
kad szita naujai investa tvar
lius tai kompanijai. Ji po siunsti jieszkoti dingusio laivo, Egipto krasztas mums ir Ang Graikai, su musu pinigais
agentais. Policijautas jam tik
ka paleisti kareivius nieko ben
visa Europa buvo pagarsė ant kurio važiavo du szimtai ir lams pavojinga žaizda ir mes dabar linksta in Komunistu
patarė eiti skersai ulyczia ir
labai pavojinga žaidimą czia puse.
dra neturės su paprastu in
jus kai ji važinėdavo auksi du žmones.
tenai varyti savo propaganda.
Lakūnai užtiko sudaužinta ir žaizdiame. Tas žaidimas kaip
vaiska ėmimu kitu jaunuoliu.
niuose automobiliuose, ku
WASHINGTON, D. C. —
Jaunuoliai sudarys armija, kai
riuos ji dabar turi sugražin i pusiau paskendusi paczto laiva mažo vaiko bovinimasis su atpaleisti tie kareiviai sudarys Daktaras Arnold Spekke, Lat ti. Ji dabar reikalauja kad “Badora” in Bay of Bengal. provintu revolveriu.
Szitas pavojingas žaidimas
galimaja ir pasirengusia ar viu iszeivijos
dipliomatas ta kompanija jai tos automo Jie sako kad visi ant to laivo
prasidėjo kai szi tauta pripa
mija, nors jie taikos metu gales Amerikos valstybes sztabo pra- bilius sugražintu, ir jos vy žuvo per audra.
Vienas lavonas buvo bangu žino tikrenybėje ir teisme Ki
sau savo gyvenimą tvarkytis ir szo, kad musu valdžia dėtu pa ras yra ta kompanija ap
nijos Komunistine valdžia. Vi- Į
gyventi kaip paprasti pilie- stangas surasti, sužinoti kas skundęs ir reikalauja kad tie iszmestas prie kranto.
To laivo buvo per kelias die siems aiszku kad Graikai ta
ežiai.
atsitiko su Latvijos Prezidentu automobiliai jo žmonai butu
RIO DE JANEIRO, BRAZICzia nieko nesakoma apie Karliu Ulmaniu, kuris dingo sugražinti, nes anot jo kom nas jieszkoma, bet blogas oras žingsni eme su rysziumi kasLIJA. — Policija suaresztavo
kiek Laivynas ar Lakunu Szta- 1940 metais, kai Rusai insiver- panija dabar jo žmonai ir baisi audra neleido eropla link Palestinos klausimu.
Egiptas, padaręs szi pirmą szeszios deszimts penkis stu
nams žemai nusileisti.
bas turi kareiviu ir karininku, že in Pabaltijos tautas.
skriauda daro.

Jam Valia Biski
Pavaikszczioti

U. S. A.

SOVIETAI APSZAU- Suvažinėjo Žmogų Ir;
DE JAPONU LAIVA
Pabėgo

Be Auksiniu
Automobiliu

ter, Ponios Helm vyras sztai
prie jos lovos. Daktarai sa
ko kad ta pavojinga opera
cija gerai pasisekė ir kad
abi seserys dabar gyvens
sveikos.
o

o

CT

dentus už tai kad jie puolėsi
ant strytkariu ir apie szimta
puse ju sužalavo.
Studentai tu strytkariu puo
limais norėjo iszreikszti savo
pasiprieszinima priesz pakėli
mą mokesezio už važiavima
tais strytkariais.
Szito miesto strytkarius val
do Kanados kompanija.
Ant kiek mokestis buvo pa
kelta už važiavima tais stryt
kariais mums neteko sužinoti.

Turėjo ‘Brinks’ Vagiu
Grobi

AMERIKOS ARMIJA TUSZCZIOMIS
PALEIS 500,000
RANKOMIS
ATVAŽIAVO

EGIPTO KLAUSIMAS

202 ŽUVO ANT
•
LAIVO

Mums Ir Anglams
, Atvira Rona

STUDENTAI
SUARESZTUOTI

Apdaužė Strytkarius

Trisdeszimts vieno meto
amžiaus Jordan Terry, isz
Baltimores, Md., buvo FBI
agentu suaresztuotas, kai jie
jo vieszbuczio kambaryje ra
do $4,635 deszimtinemis ir
penkinėmis
bumaszkomis.
FBI policija sako kad tai
pinigu kurie buvo pavogti
isz Brinks bankos Boston,
Mass., kai vagiai daugiau
kai visa milijoną doleriu pa
sivogė.

/

“SAULE”

rado nei darbo, nei vietos Va
kar i n i u o se k r asz tuo se.
Kitur Komunistu propagan
da paveikė, intikino.

MAHANOY CITY, PA.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

O vislab nuo manes atėmė ir gas kriminaliszkas apraszy- No.158—A p i e Kapitonas
nieko man nepaliko! Pagaliaus mas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabėgė
brangi saulele ta del visu spin No.103—V aidelo ta, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Jo kelione po svietą ir liūdima* di ir tik asz viena stokuoju jos isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
spinduliu.” Ir vėl kalbėjo tu ežio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
,
apie Jezu Kristų.
Amerikoje randasi vis ma Dalba.r paprastas darbo- žmo
rėdama pas-iruvusias akis pil užlieku. Su paveikslais. 17,7 Per Neatsarguma in J?alta
žiau ir mažiau tikru bagoeziu, gus neiszgali susirgti, nes ligo
nas aszaru,: “Tu tikra esi ma dideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; VieszPer paczta, 25 Centai.
nines per daug kasztuoja.
milijonierių.
SAULE - Mahanoy City, Pa. no, o Dieve! Taigi buk tu mano No.111—Sziupinis (3 dalis) ]pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
'Taksu sztabas pranesza, kad
Pirmiau būdavo- galima li
saule. Juk, kaip- tik ant Tavęs talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie,
Amerikoje dabar randasi tik goninėje būti už devynis dole Laimingas buczia,
— Sieniniai Kalendoriai, su atsimenu, vėl atsiranda man YTa isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi
szimtas keturios deszimts asz- rius ant dienos, bet dabar kasz Kad asz savo merguczia
ir Kitus Dangiszkus ■ Kū
<
Lietuviszkais ar Angliszkais szirdis linksma, kuri isž saves ba ka negalėjo savo liežuvio dės
Prisiviliot galeczia.
tuoni 'žmonės, kurie taksas mo tuoja daug daugiau.
menesiais, su szventomis ir <aip speigas suvaržyta nuo sulaikyt; ^Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
ka už milijoną ar daugiau do Ir ežia ne ligonines kaltos, Vedes padeczia
pasninkais. Po 50£ arba 3 už >rispaudimu ir vėl mano akis Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Pusry tolius jai virti,
leriu ant metu už savo ineigas. bet tas pats darbo ‘žmogelis.
graudžiomis aszaromis apsilie Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
$1.35. Adresas:
Daktarai daugiau neima, Nors pasisznekucziuoczia;
1950 metais tokiu bagoeziu,
ja!” Dabar inipuole in szirdi ii- visos bobos; Teipgi juokai,
No.166—Apie Sūnūs Malmilijonierių buvo du szimtai kaip pirmiau. Slauges, nurses Verpiant padeczia
Saule Publishing Co., Maha
vyskupo žodžiai, kuriuos buvo rodos, trumpi pasakaitymai ir kiaus; Iszklausyta Malda
asztuonios deszimts devyni to gavo tik viena doleri ant die Jai siūlelius atskirti,
noy City, Pa.
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
pas savo tėvus girdėjusi, o t. t., 52 puslapiu, 20c.
nos daugiau, negu jos gaudavo Audžiant szeivas paduoczia;
kie milijonieriai.
žvelgdama aplink save kalinė No.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Mariu;
Liustant raminczia,
Taksu sztaibas sako kad deszimts metu atgal.
jo, pratarė: “Argi tokia tai yra pinigai galva-žudžiai; Bažan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
sziais metais tas tokiu milijo Bet paprasti darbininkai, Tyczia ja migdinczia,
laime, kurie man 'žadėjo dievo czius iszgelhsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
ŽYDU TIKYBOS
nierių sk'aiczius bus dar mažes per savo unijas yra. pareikala Akeles iszbucziuoczia.
baimingas vyras?! Už angos, Kristupą; Juokingi szposelei;
:: PRISAKYMUS ::
vę ir gave daug didesnes algas
No.173—Apie Talmudo Pa
nis.
žiedais aprėdytos, lauke manės Kaip traukt giliukingai Einiki slaptys; Du Mokiniu; Kam IszLabai
užimanti
apysaka
State point >tyl«
ir trumpesnes valandas. Tokie
czion tamsus kalėjimas.” Vėl ir kiti szposeliai, 20c.
Per paczta, 25 Centai
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.
Apie penki tukstancziai dar darbininkai yra, szlavejai, vir
COLORS: Red, Black, Green,
toliau kalbėjo: “Kad Tu, p No.116—Istorija ape Sierabininku neteks darbo P'liiladel- tuves prižiūrėtojai, virėjai,
Blue, Gray, Copper.
Saule Publishing Company, Dievje, leidai mane inmesti in ta. Puikus apraszymas. 119 No.175—Kuczios Žemaites;
phijojė nes Laivynas duoda džianatoriai, draiveriai ir paGudras Piemenis ; Isz Ko Susi- >
Mahanoy City, Pa., U.S.A. kalėjimą tai, tur del mano ge puslapiu, 20c.
mažai kontraktu. Jau dabar naiszaus amato darbininkai.
dare Anglis; Kaimiecziu Aimaro ’būti. Teip yra, Tu isz malo No.119—Keturios istorijos, navymai; Eiles; Kokis Budais
1284
StuA
jszitame mieste randasi apie Daug isz szitokiu darbininku
nes atsiunti mums kentėjimus. apie Gražia Haremo Nevalnin- Apgavikai Apgauna Žmonis;
septynios deszimts du tukstan dabar dvigubai gauna, negu
Juk tai yra geradejystes aprė ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
cziai bedarbiu.
pirmiau.
1534
dytos vargais. Laime ir pasi Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
vedimas yra paslėptas po pri £0c.
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
Egipto valdžia pardavė daug
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
In Vancouver, British Co
spaudimu,
teip
lygiai
kaip
Ta

No.120
—
Dvi
istorijos
apie
1442 VLm. 'jfoV
karisžku eroplanu Saudi Ara lumbia;, suaresztuotais už tai
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
vo ranka užvėrė saldu vaisiu Valukas isz girios; Ant nema
bijai. Tai yra priesz Vakariniu kad jis norėjo savo- giminaiti
daryta liko. Jos kalėjimas buvo po kareziu ir kiętu kiautu. no. 58 pus., 20c.
krasztu nusistatymai.
nužudinti, Ponas G o r d o n
szaltas, pridusęs ir baisus, kaip Asz tai noriu tuos vargus su
Kitokios Knygos
No.
127
—
Trys
istorijos
apie
Everts policijantams pasiaisz
graibai skiepuose. -Sienos pajuo džiaugsmu isz Tavo* teviszkos
Duktė Pustyniu; Peleniute;
Yugoslavia isz Amerikos kino: “Asz- tik savo giminaiti
davusios, nuo drėgmės dango ■rankos priimti. Ant Tavęs tik
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
gaus; du szimtu trisdeszimts partrenkiau ant žemes ir ji ten
se vietose žalais pelesais ap tai vieno atkreipiu savo akis,
No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
milijonu doleriu del karisžku laikiau ir pasakiau savo žmo
trauktos. Asla 'buvo iszgrinsta. o ant mano neprieteliu rugoti
Ateitos su pagelba Kazyrpm.
ginklu.
nai duoti jam per galva su kir
raudomis plytomis. Niekados nenoriu. Tu teip 'žadi, tai esu dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
25c.
viu, ir ji nors syki, kaip isztitenai spindulys saules arba ant Tavo parodinio atsidavusi, No.132—-Trys istorijos: Apie
Knygute
Sovietu Rusijos dipliomatai kima žmona, manės paklausė
malonus szviesumelis menesio o Vieszpatie! Daryk su manimi Anglorius isz Valcncziojs, Ko- No.180—Kvitu
del Iszmokejimo Pinigu Ligodabar stengiasi inszneketi mu ir davė jam su kirviu per gal
neinsiverže.
Mažais dienos kaip Tau patinka-. Bet pastip žnas daigtas turi savo vieta;
Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
su diipliomatams, kad jie pasi vai.”
szviesumelis, kada norint per
rink mane per malone Tavo. 76 puslapiu. 25c.
180 V2—Kvitu Knygute
kviestu Marshal Zhukova ežia
augszta langeli gelež-inomis
Juk
bė
Tavo
daleidimo
nei
vie

In Eureka, Californijoje, supas1 mus in sveezius, kadangi
krotomis apkaldinta in kliūda nas plaukelis nuo galvos nega No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaus
Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
jis yra Prezidento- Eisenhowe- ares-ztuotas už iszmainyma,
vo, ir Genovaitės szviesus, bal li nukristi.”
iszkeszinima szesziu czekiu del
Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
rio draugas.
tas npdaras, gal kaip tik dėlto
e
Tais
žodžiais
pasimeldusi,
Katalidvieju suimtu ztrisdeszimts do
buvo kad nuogastumas tos bai pajuto linksmybe szirdyje sa Beda; Tamsunus prigauna. 58 No.194—Trumpas
kiszkas Katekizmas, pagal iszsios vietos juo baisesniu rege- vo. Anai rodosi, jog koksai ne puslapiu, 20c.
(Sovietai dabar sako- kad ne leriu ant vardo District Attor
tusi. Tenai diena ir nakti ant gi] dima,s, halsais tais žodžiais No.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
jie bet Stalinas pats vienas bu ney Hairold L. Hammond, ku
kieto kinio sėdėjo ir miegojo-. atsilieipe: “Nesirūpink 'per mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Padėji
vo sudaręs sutarti su Stalinu, ris dabar stoja in rinkinius del
mais. 35c.
ni. 62 puslapiu, 20c.
Netoli kinio stovėjo molinis in
ir kad Sovietu Rusija nieko Teisėjo, Clifford Melton Kus
daug
Genovaite,
norints
tau
das su vandeniu ir truputis
NIMBEIES FtilYl
bendra su ta sutartimi neturė ta pasiaiszkino kad jis buvo
No.13.4—Dvi istorijos: Baisi No. 196—Stacijos arba Kal
daug
nukenteti,
bet
isz
visu
pamatęs to kandidato varda
stambios duonos, tai buvo jos vargu iszgelbes tave Vieszpats! Žudinsta, Urlika Razbaininka, varija Viesz. Jezuso Kristuso
joant plakatu ir nutarė kad nie
15c. •
valgiu ir gėrimu. Jos veidas Tu tiktai žmonių akyse pasiro 43 puslapiu, 20c.
Kai Eisenhoweris su Repub- kas ji neintars su tokiu garbin
isz verksmo, vis aszaras szlu,oš dai piktadeja, 'bet tavo nekal No.141—Apie Kalvi Pašzku, No.l97-—Graudus Verksmai
likonais užėmė musu valdžia gu vardu. Jis buvo patupdiniant, kas karta skaudesnių pa tybe savo laiku szviesia.us. už ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinitnas prie Apmislinimo Kanczios Viesz. Mu
visi sake ir tikėjosi kad taksos tas in kalėjimą.
stojo, o akys gilei indubo.
Saule Publishing Co.,
'žvaigžde spindės.” Po to sal tas. 61 puslapiu, 20c.
bus nors kiek sumažintos. Bet
No.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
Praėjus nusiminimui ir ru- dus miegas akis jos užvėrė.
In Tokyo miestą, Japonijoje Mahanoy City, Pa. - U. S. A.
dalbar jau aiszku kad nieko suaresztuotas už padegimu
peseziui, po kuriu kad atsigau Genovaite kelismenesius sė bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. Pa
panaszaus nebuvo ir nebus.
davo, su uždegta szirdžia ran dėjo kalinyje. Per visa ta laika Kuzma Skripkorius Likos Tur gal senoviszko būda, 15c.
greita traukinio, Takenii KoNo.198—Hromata arba Mu
kas sudėjusi akis augsztyn pa vienas tiktai G olas pas ana at tingu Ponu. 35c.
yna pasiaiszkino kad jis neiszkeldama ązitaip meldėsi: “O eidavo, kursai vis apie savo
In trylika menesiu tūkstan laike egzaminus,
No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
kvotimus
geriausias dangiszkas Teve! piktus pageidimus be perstoji- Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz gromatis vienas, szimtas penkios de Universitete, ir tik norėjo atši
Su 283 Paveikslais
Czion gilumoje žemes ir atsi mo kalbėjo, prižadėjo su grą Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszganyszimts asztuoni pabėgėliai, dy- lk viepti ir pasilinksminti, ir u'ž
tojaua Jeruzolima. 10c.
duodu ant Tavo valios. Dabar žinimą. liuosybes ir nuotarties, lapiu, 20c.
pukai gryžo in Rusija an in ki tai jis ta traukini padegev
160 Puslapiu
pasilikau visu apleista. Tave jai iszpildysanti jo norus. Bet
tus Sovietu valdamus krasztus.
No.144— Apie Ranka Ap- No.200—Eustakijuszas. Is
8 col. ilgio, 5% col. ploczio
viena tiktai turiu. Ne!bera del Genovaite jam atsake: “Ge veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
Jie gryžo del dvieju prie'žasIn Santa Susana, CaliforniIszaiszkina sapna ir kas
manes maloningas szirdies, ku naus yra man būti priesz Žilie Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
cziu.
joje, saliuninke Iree Sundberg ateitoje stosis. Su priedu
ri manės ipasigailetu. Mano de nės už pikta apskelbta ne kaip va Zokoninka Bernadina. 61
No.201—Istorija apie Amži
. Jiems grasino su atkerszini- aipskuride savo namu savininke
planatu ir visokiu burtu.
na Žydą. Jo kelione po svietą
javimo baisa nei vienas žmogus isztikro tokia būti, velijuos gi puslapiu, 20c.
mu ju szeimynams, jeigu jie del septynių tukstanezius do Knyga in minksztos poir liudymas apie Jezu Kristų.
neiszgirs. Bet Tu regi aszaras lumoje tos urvos pražūt, ne
negrysz.
leriu. Ji teisėjui paaiszkino kad pieros vlrszeliuose. :: ::
No. 145—A p i e Velniszkas
mano. Tu girdi mano atsidūsė kaip peržengdama viena pri Malūnas Kaip Studentas Lo Pūkius apraszymas. 20c.
Kiti gryžo už tai kad jie ne- tu namu savininke buvo nu
Pinigai reikia siusti su
jimus ir mano sielvartus, nes sakymą, o būti pakelta ajit ka- jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
kirtus jos vandeni, iszleidus
užsakymu:
Tu esi visosia vietose. Tu esi ir raliszko sosto.”
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
orą. isz kostunieriu automobi
czionai tuose tamsiuose paGarbei. 15c.
— BUS DAUGIAU —
puslapiu, 15c.
liu tajeriu, szovus in kelis jos
szaliuose'. Tėvas ir motina apie
kostunierius
ir pastaezius
No.146-—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
Saule Publishing Co.,
mane nieko nežino, o vyras ma
augszta. siena, kad ji negalėtu
tu, Stebuklas Kuczios Naktį kių Seraphiszkas Officium. 15o
Mahanoy City, Pa..U.S.A. no yra toli nuo manės. Visu
prieiti prie gazo ir oro tanku,
62 puslapiu, 20c.
prieteliu
maloninga
ranka
ne

kurios yra reikalingos del
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
gali manes iszgelbeti. Bet Tavo
alaus- szinkaviino.
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
deszinioji yra nepergalima. Tu Visi pirmieji Katalogai dabar
No.152—Apie Kajimas, Drū IL' Užsisakant knygas is*
gali duris mano kalėjimo at-z yra negeri. Szis Katalogas
In Trento, Italijoje, Ponia
verti. () susimilk ant manes, užima visu anų vieta, todėl tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
Siperanza, Antonelli, dažinojus
lapiu, 20c.
tik numeri knygos. Pinigus
Del Ražancziaus Draugijos geriausias Teve!”
užsisakykite knygas isz
kad jos vyras sakti isz darbo
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-OrNariu, ant mažu korteliu, ku Po to vėl atsisėdo nuo insiszito Katalogo
buvo gavės, jam reže su pagai
Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino Morios telpa in maldaknyges. Vi rupinimo visa nutirpusi, tylė
Nr.
1956
liu ir ji primusze. Paskui apsini-Orderi, o jeigu norite pini
piu, 35c.
sas setas $1.00. Prisiunskite dama, o aszaras Sulaikiusi pra
masczius ji su tuo paežiu pagai
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
savo orderi ir viena doleri ant tarė: “O kaip daug lainiinges-'
ISTORIJOS, PASAKOS,
liu davė in pakauszi jos vyro adreso: Saule Publishing Co.,
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiazka su pinigais.
APYSAKOS, IR T. T.
ui yra vargingiausieji žmones
bosui. Ji abudu juos primusze.
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa KSF3 Nepamirszkite dadeti
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
u'ž mane, jie regi kas diena pui
deszimtuka ekstra del prisiunNo. 101—Kapitonas Velnias, slaptį. 61 puslapiu, 20c.
ku
žiedra
dangų
ir
linksniai
In Venice, Californijo-je, in“Saule”, kaip szviete, taip žaliuojanczius, žydinezias pie Puikus apraszymas, didele No.151—Apie Vaitas Szvil- timo kasztu.
tartas už paszovima savo žmo ir dar tebęszvieczia tikriems
knyga, 404 puslapiu. 50c.
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
vas.
O
kaip
bueziau
laiminga,
nos, J'o-seph Hibdbn policijan Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
gai, o ir visi laiszkai “visada
I
No. 201 Istorija apie Amži Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
tams stengiesi pasiaiszkinti: tuviai “Saule” palaiko su sa kad vietoje kunigaikszczio
turi būti siusti vien tik ant
duktes, augszto gimimo, bu na Žydą. Jo kelione po svietą nukas Karalium, 62 pus., 20c. szio adreso:
“ Asz norėjau savo 'žmona pa vo prenumeratais.
eziau užgimusi kaip pavargėlė-, ir liudymas apie Jezu Kris No.153—Apie Gailuti, Du
siauti, aisz karabina taikinau in
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
eieziau aplinks ubagaudama-, tų 20c.
Saule Publishing Co.,
savo seserį.
Mahanoy'City, Pa., - ĮJ. S. JL
kap-i man tuomet geriau butu! No.102— Prakeikta, meilin- lapiu, 20c, .
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Kas Girdėt

Laiminga

“Talmudo Paslaptys”

GENOVAITE

SAPNORIU.S

Tiktai,. . . $1.00

KATALOGAS
KNYGŲ

Visu Ražančziaus
Paslapcziu Maldos

arba pradžia
SKAITYMO
...ir...
RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

^Pirkie U. S. Bonus!

*
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“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

“Nesirūpink Genovaite” at ju kojų kaip perkūnas grumen
SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
sake Sigitas: Be Dievo žadėji damas drebėjo. Genovaite per
. . MALDA . . .
mo nepražūsiu. Kur nors ke augsztaji Įauga veizdėjo ant
liaujant esmu rankose Dievo. raitininku, kol tiktai anuos ga
Viesz. Jėzaus ir
Juk ir namuose netoli yra
\ kar- lėjo primatyti. Po to užsidarė
Motinos Szvencz.
tais smertis, kaip ir ant lauko, savo seklyczioje, idant iszsiJos Vargus, Rupesties ir Ste karda ir ragotine. Vartok Inos kur atsitinka, musztis. Jo viena raudoti ir per visit diena, nei
buklinga Parėdymą Dievo
Sapnas Motinos Szvenginklus už Dieva ir tėvynė del tiktai ranka, kas valanda mus jokio valgimo nevalgė.
cziausios,
mieganezios
apginties silpnos nekaltybes, o nuo pragaiszties saugoja. Po jo
Genovaite Neteisingai
ant kalno Alyvų, žemei
(Tasa)
ant nubaudimo drąsiu piktade- uždanga taip kruvinu niusziu
Apskunsta
Batanijos,
bažnyczioj
ju ir užmuszeju. Ta. pasakiusi teip jau esmu saugotas., kaip ir
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
parpuolė apalpusi ant ranku valuose dienose musu darže, Vyrui iszjojus, gyveno Geno
Sigitis Keliauja in Kara.
savo vyro. Regėdama ka reikes Dievas yra Dievu, apgintoji! ir vaite kambariiose kaipo už
Sigitas su Genovaite .pagir
Knygos Did. 3%x5y2 col
nukenteti, ko dabar numanyti tvirtybe nepaveikinla. Kas my keikta dvasia, nei vienam n6siTIKTAI, 25 Cts.
tinai sutikdami gyvena. Bet negalėjo, kas gal dar būti, bet li Dieva, tasai netur priežasties rodydama. Kada saules žara
tos laimingos dienos patenka skaudžiai'szirdis susigraudino. anuo bijotis. Dėlto tai, nesirū augszt virszuniu eglių pasiro
SAULE PUBLISHING CO.,
tik kėlės sanvaites. Viena kar ‘ ‘ C) Sigitai! ” Ta pratarusi sun pink mano mylimiause pacziu- dė, tuojaus sėdosi prie lango
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
ta vėlai vakare, vakariene pa kiai atsiduso ir vėl atsilepe: te, ir tegul nekaist apie mane su savo darbais, ir ne viena aszvalgius kada jau buvo ‘žvakes “Rasi jau namon nebesugry- tavo szirdis. Sergejima ir už- ara krito ant žiedu, kuriuos
uždegintos, abudu vienoje sek szi!” Ir uždengė savo veidą su veizdejima tavęs, palocu ir gy siuvinėjo aukso siūlais ir sodi idant sodus vaisingu medžiu gima.
lyczioje, kaip sykais linksmai skepeta.
Užveizdetojas, kuriam Sigi
ventoju atsidaviau Dievui. Ji no žemeziugais ant brangaus uždėtu ant sausu lauku, ant
valandas praleido. Genovaite
sai nuo valandos yra. rėdyto arnoto. Kaip tiktai buvo gir saules atkaltos ir tokios vietos, tas visus savo turtus padavė,
verpė dainuodama, o Sigitas
jam ir valdytojum mano turtu. dėti balsas varpelio prie koply- kur szalti vejai neužgauna. Isz- vadinosi GoJus. Buvo tai gud
pritardamas graijo ant arfos.
Buk sveika, atsimink ant ma czios paloco, tuojau ant Misziu guldineio aniems, kad mokytus rus žinomais ir gana gerai moTuomi tarpu netikėtai atsilie
Szventu skubinos ir karsztybe- isz medžio padirbti pabūklus,''.kytas, kurisai ma.lonais žodžais
nės ir melskis už mane.”
pė 'balsas trimito. “Kas tai
Genovaite dar ji žemyn nuly je Dvasos meldėsi už vyra, pra- kurie gal būti sugadus prie kad visiems galėtu patikti, ir
yra?” Suszuko Sigitas ant
dailiu apsiejimu, mokėjo kiek
,
dėjo suktais akmeninais tro szydama laimingo pasivedimo. lauku iszdirbimo,
savo kanuszuojo, tuomi žygu
pais, o visi kareiviai aniem Niekados Szventu Misziu ne Kaip jau nuo savo jaunystes viena prie saves pritraukti. Bet
skubinai atenianezio in seklydviem paskui ženge. Kaip tik apleido, anų klausydama prie buvo prižiūrėtoja pavargėliu po to jo pagirtino budo, kuris
czia. “Kare!” Atsake tasai:
tai isz angos paloco iszejo, Si savo suolo klūpojo, O' ne kar ii- ligoniu, teip dabar stojos anų tiktai pavirszutinis dalykais
“Murinai, Sarakeniai, netikė
gita pasveikino balsai triubu; to ir po pietų ne vienai valanda tikra motina. Ne vienas nebuvo buvo, szirdis gulėjo piktybėse,
liai Ispanijos in Prancija innuo saules ka tik patekėjusios, tenai praleido. Tankiai suva kurio nebūtu* apdovanojusi prisirinkusi visokiu nedorybių.
puole, su ugnimi ir kardu vis
szvytravo isz makszcziu isz- dindavo pas. save 'isz kaimo darbais savo rauku, ne ligonis, Už d urbė turtu ir kuniszkuipas
ką naikina nuokraszto. Du
traukti kardai. Sigitas del atsi mergaites, mokino anas verpti kurio kaime nebūtu atlankusi; labiaus įmani patiko. Nesirūpi
kareiviai su insakymais nuo
laikymo nuo aszaru pasriuvi- nėrinius nerti, siūti, siuvineei o gerybe anos szirdies ir ma no apie tai ka. daro, ar tas yra
karaliaus atjojo. Turime szia
mo, skubinai szoko ant žirgo, žiedus ir apsakinėjo anoms loningi žodžiai, saldino kar- geru ar piktu, ar tai yra teisin
*
BALTRUVIENE
*
nakti, jeigu tiktai yra galima., *
*■ jojo pirm kitu, o kareiviai su laike darbo visokias pasakas, czias gydyklas, kurias reikėjo gu ar prispaudimo artimo, be
*************************4
iszkeliauti, idant neužtrukda
raitininkais žovada paskui arba giedojo su anomis szveii- gesti. Vakarais buvo užsiėmusi to tiktai jieszkojo kas jam paimi ir be mažiausio sugaisimo'
Kur ten arti Sohuylkillo
anuo leidosi per tilta, kuris po tas giesmes. Vaikelius liepe darbais, sėdėdama su tarnai tiko ir jam reikalingu rodės.
su karaliszkais kareivais susi
viename mieste,
mokinti kaip ir kada reikia pa tėms, o tankiai sulaukusi ve- Sigitui iszkelavus, tuojau pra
vienyti.” Sigitas tuojaus že
In viena pleisa moterėles
sodinti arba czepyti vaisiaus lustos vakaro valandos, kada dėjo savotiszkai elgtis, kaip
sueina,
miu nusiskubino, pasveikino
medžius. Pagaliaus isz savo pradėjo menulis szyiesti, užsi kad butu pats valdonas viso
GUODOTINI
kareivius ir anuos vedinas ineO kaip su pinigais
daržo davinėjo ūkininkams dariusi savo seklyczioje grie turto kaip savo. Paikiaus už
pasigauna,
jo in dideje seklyczia “karei
SKAITYTOJAI! czepus ir inkalbejo, idant kož že ant arfos szventas giesmes. poną, redes kele tankiai pieta
vine” vadinta. Nugazdinta Visos gėrimą pareikalauja,
nas pas savo gyvenimą uždėtu Visur invede gera reda; kad vimus, daugybes^ svecziu suGenovaite skubinai nuėjo in
Visokius budus ant to
Viskas
taip paszieliszkai soda. Tokiu pamokinimu norė padorai užsilaikytu, nepaleido prasizydams. Kasdien ka naujo
naudoja,
virtuve, kad tenai ko reikiant
brangsta, tavoras, popiera, ma- jo atpratinti nuo vagystes, ant
isz akiu tuos, kurie prie jos del linksmybes prasimanydavo
pritaisyti del svecziu pavaisziO pasigeria strapalioja.
szinos, ir darbininku algos, kad ko tankiai regėjimas skaniu
prigulėjo, nepavelijo nei vie ir tokiu budu turtus savo pono
nimo, nes anos gadynes am
O kaip jos glamonėjasi
dauguma laikraszcziu dar la obuoliu ar grusziu anuos ant to
žiuose ir didės ponios nesgieprie vyreliu,
Labai
inkalbinejo' nam prieszintis priesz gera el- gaiszino. Prie to dar stojosi del
biau brangsta. Redaktoriai, at- atvede.
dejo stovėti prie ugnies, ir vir
Prisitaiko prie pinigu,
sipraszydarni aiszkina kad jie
davo -valgius. Sigitas visa . O kiek randa visus pasiima. jokiu budu negali galas su gain
^Pirkie U. S. Bonus; Pirkie U. S. Bonus M Pirkie U. S. Bonus!
nakti užtruko rengdamasis ant
Ir da. iszkoloja vyreli.
suvesti.
keliones, siuntinedamas pa
Senesnes bobeles mokina '
“Saules” redakcija nenori
jaunesnes,
siuntinius pas savo kareivius
dar labiau savo skaitytojams
Kad vyrams nesakytu
in apikaimes, ir atidavime na
pabranginti “Saule” ir nepa
teisybes,
mu redo užveizdetojui. Visi
brangins, jeigu kaip nors bus
artesniejai kareiviai susirinko
Tai ir taip daro,
galima iszsisukti!
in jo narna, o /balsai žvangėji
Niekyst.es kasdiena, varo.
Bet, už tai “Saules” redak
Vyrai stuba szluoja ir
mo ginklu, skambėjimas penti
ei j a labai gražiai praszo visu
diszios 'mazgoja,
nu ir žengimai pancieriniu, po
“Saules” skaitytoju in laika
O susitraukus bobele
visas szalis buvo girdėti. Jo
užsimokėti už savo- prenumera
tunoja,
patiper visa nakti užsiėmė vaita, kad redakcijai butu mažiau
Vyras
in
visas
szalis
sziiiimu daugybes žmonių, su
kasztu, sekti tuos, kurie pave
bėgioja.
dėjime drabužiu, teipgo-gi to
luoja ant laiko užsimokėti.
Kas isz tokiu vyru,
visoko jos vyras ant keliones
Pirmiau “Saules” redakci
Jeigu bobai valia
reikalavo. Kaip szvintant visi
ja galėdavo laukti per koki tai
duos,
visi kareiviai apsiginklavę in
laika, kol skaitytojai užsimoka
kareivine seklyczia susirinko,
Tai netrukus padejuos.
už savo prenumerata. Mes jums
*
*
*
Sigitas nuo kojų iki galvos ge
siusdavome “Saule” kad ir per
ležimi apszarvuotas, ant gal Kuo apszviestesnis žmogus kelis menesius, ir laukdavome
vos kutuota szala užsidėjus, Tuo drūtesnis jo tikėjimas
kol jus užsimokėsite, ‘‘bet da
tarp kitu atsistojo; ties namu Nes žino kad tikėjimas žmogų bar, aplinkybes tokios, kad mes
prieszanga raitininkai jau eidabina ir valdo.
negalime laukti!”
liomis pirm iszkeliaujant susta Del ko apszviestas žmogus
Už tai, mes visu savo geru
tyti, su nekantrybe ant anuo Nesikisza in jokius ergelius skaitytoju labai gražiai praszolauke.
me priesz laika, ar nors ant lai
Tiktai klauso ir juokėsi
Tuoni tarpu Genovaite inejo
ko už “Saule” užsimokėti, kad
Isz tujų kurie atsistoja
in kareivine seklyczia ir pada Pradeda savo žaunijimus patys mes galėtume jums “Saule”
vė vyrui pagal kareiviu būda,
vis siuntinėti.
Nesuprasdami ka kalba
Once there was a farmer who drove to bank to ask some questions. Yes, the
ir ko nori.
Daug laikraszcziu yra insteitown one Saturday to buy three $50 U. S. Treasury would and did replace tb«»
Savings Bonds — one for each of his sons. chewed up Bonds free of charge.
Iszmintingas žmogus
gc taip vadinama “Popieros
— “Saule” turi tiek agen
And all of them — the farmer, his
On,his way home, he noticed that one
Nepaniekines tikėjimo ir
Fonda,” in kuri renka aukas
tu kiek skaitytoju, nes kožnas
section of his pasture fence was down and
family, and even the cow — were,
Dievo,
isz savo skaitytoju, kad butu
yra agentu. Jeigu kožnas skai
his prize Jerseys were about to get out.
in clover.
•
*
So he parked his car, took off his coat,
tytojas prisiunstu varda tik O jeigu jam kas nepatinka, galima laikraszcziams popie
So just remember this. No matter what
and started fixing the fence.
ros nupirkti. Mes tokio fondo
Tai tyli ir mausto apie
vieno naujo skaitytoj aus, tai
happens to your Savings Bonds, the Treas
The cows stood by, watching curiously. ury Department will replace them.
neturime, bet nuoszirdžiai ir
taji dalykas moksliszkąi.
didelia geradejyste padarytu
When one bovine beauty spotted the nice
Savings Bonds are not only safer than
vieszai padėkotume tokiems
del iszdavystes. Bandykite
green Savings Bonds sticking out of the
cash,
but one of the best investments you
farmer’s coat pocket, she sauntered over (
geriems musu laikraszczio rė
Tankiai aplaikau laiszkus
taip padaryt, mieli skaitytojai,
can
make.
You can be sure of the princi
to investigate. And while the farmer fixed,
mėjams,
kurie
ir
mums
padėtu
pal,
sure
of
the returns (an average 3%
Su
visokais
daneszimais,
o “Saule” bus jusu didžiausiu
old bossy feasted. The delectable Bonds
interest
when
held to maturity.) — and
nusipirkti popieros “Saulei.”
were devoured and digested.
Ir su kitokioms ‘Žilionis
laikraszcziu. Acziu!
sure of the future when you invest regu
Nuo neskaitytoju musu
Bet, kas mums ir jums svar
Our farmer friend, discovering his loss, larly in Bonds. Start investing in Savings
feared
for the worst. But he went to the Bonds today!
laikraszczio,
biausia, tai “teisingas atsily
Trys Istorijos
Ir tai be pasiraszimo.
ginimas,” mes galėtume “Sau
FOR THE BIG THINGS IN YOUR LIFE - BE READY,
Nuo tokiu ypatų,
le” leisti, ir kad jus galėtumėte
Apie Irlanda arba Nekaltybe
WITH U. S. SAVINGS BONDS
Mes jokiu daneszimu
ja vis skaityti!
Suspausta; Robertas Velnias;
The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury department thanks,
nereikalaujame,
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip
for their patriotic donation, the Advertising Council'and
O toki laiszkai eina in
korius Ako Turtingu Ponu.
PLATINKIT
Gurbą, o vėliaus in pe ežia.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

GENOVAITE

and the happy farmer who invested
in U. S. Savings Bonds

*

Saule Publishing Co.

*

*
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MAHANOY CITY, PA.

Sigito tarnu ’ neiszkantrumo.
Nutraukdavo užmokesni varg
dieniui sunkiai dirbaneziam, o
dąugiems ir duonos kąsnio pa
vydėjo. Tiktai Genovaitai iki
tuolaik rode savo kodidžiause
paszenavone; jo apsiejimas ir
atsidavimas ant visokiu pasiszveiitimu del insigeravimo,
neiszpasakytai tankus 'buvo.
Genovaite visados su juomi
drausmėje ir su pagirtina di
dybe apsieidavo, ne insidave su
juomi in kalba aiszkiai parode
Golui, idant dabotu kas prie
anuo priguli. Isz pradžios ro
dės pildė anos palielpima, pa
slėpdamas savo szirdije priesz
Genovaite apjekrma, baisu ant
paminavojimo. Bet laikas nuo
laiko pastojo drąsesnis, ant ga
lo pamėtės geda, iszpažino at
virai savo gaszlybes noro nusi
raminimą. Užgautas tvirtu at
sispyrimu ir sugėdintas panie
kinimu, ant kurio užsipelne,
pradėjo nuo tos valandos padukusai neužkesti Genovaitės ir
prižadėjo ja pragaiszinti.
Numanydama Genovaite kas
gal isz to atsitikti, siuntė raszta savo vyrui, alpraszydama
Golu žodžais rodanezais savo
liūdna padėjimą, o prie to
karsztai maldaudama, idant ji,
kaipo didei nedora žmogų isz
namu atstatytu.
Valgiu virėjas, teisiauses
žmogus apie namus, turtus ir
gerybes turis rūpesti Ikurisai
spyrėsi priesz smarkuma Golaus kiek galėdamas, pasižadė
jo Genovaitei raszta per kita
teisinga, pasiuntini nusiusti,
bet ir tasai slaptas darbas ne
praslinko nuo akiu gaidraus
Golaus. Ta paezia valanda, ka
da anam Genovaite rytmetije
seklyczioj savo raszta davė, inpuole Golus su isztiestu kardu,
o nekaltai pervere akyse Geno
vaitės kandidata valgymo virė
jo, kin is kraujais aptekės vo
liojos po Genovaitės kojų. Go
lus ta. padaręs, ant pagirtinos
ir nekaltos ponios, neturėda
mas gėdos, biaures melagystes
mete, jog visi paloco tarnai ir
tarnaites isz tokio atsitikimo
akis nuleido. Po tos judosziszkos ir baisios klastos, nusiuntel
pas Sigita vienai isz savo> tarnu,
sklisdamas Genovaite, labiaus
Dievo baiminga ir nekalcziause tarp moterų, inskunde už ne
teise ir nedora, ka padaręs ja
in giliause vieta namuose esanczia uždaryti liepe.
Golui buvo gerai žinoma
szirdis Sigito. Ne karta datyre
jog norint pagirtinai jo ponas,
teisingas ir maloningas ir atvirios szirdies, bet prie tu visu
savo garbingu ' gerybių, buvo
karsztu, užsirūstino, graudin
gumą ir užvydejima. nuvaldyti
nemokėjo. Tarė tai savije tasai
nedoras žmogus: “Vienas nenuvaldomas smarkumas, nors
isz kitos puses ir teisiausio!
žmogaus, yra lig rinki meszkos
nasruos. Už jo smarkuma' -nu
tverus gali vadžioti kur tiktai
nori. ” Golus ta karta tikrai pa
sitikėjo, jog Sigitas nuo pirmos
rūstybes užsidegęs, be jojkio
abejojimo iszduos insakyma,
idant Genovaite pragaiszintu.
Genovaite Kalėjime
Boksztas kuriame uždaryda
vo užmuszejus ir visokius piktadejus, kuri žmones vadinda
vo boksztu verksmingųjų, bu
vo baisiauses tarp visu kitu.
Niekados Genovaite pro anuo
szali nepraeidavo nepajutusi
savo, szirdije verksminga pasi
gailėjimai. O dalbai- pati viena
giliausioj vietoj- to bokszto už(Tasa Ant 2 puslapio/

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

sprogo.
santykius ir susisiekimhs tarp pareita Nedėlios ryta 10:15 va mieste, ir broli Jurgi, Philadel
Tai antra tokia nelaime in
Brelyno ir Vakariniu Tautu landa. Gimė Turkey Run. Bu phia, Pa. Likos palaidotas Ket
dvi sanvaites szitoje paezioje
Vokietijoje.
Amerikiecziai, vo angliakasis ir paskutini kar verge ryta su apiegomis in Szv.
/
vietoje. Ana sanvaite motina ir
Anglai ir Prancūzai visiszkai ta dirbo Gilberton kasyklose ir Jurgio bažnyczioje 9 vai., ir
jos duktė buvo užmusztos kai
— Sekantieji vaikai likos nukirsti nuo Berlyno. Amerika prigulėjo prie kasyklos loka- palaidotas in parapijos kapi
kitas tokis eroplanas sudužo.
sužeisti 'per automobiliu nelai pradeda viską eroplanais vesz- .io. Paliko savo paczia 'Stella nėse.
!
Ir tas eroplanas tuo laiku sten
(Novąkiute); duktere Dorota — Lukoszius Kup'Czinskas,
mes: Terėsa, dukrele pons. ti in Berlyną.
giesi nusileisti.
isz Butler, Pa., sunu Roberta, nuo 331 W. Coal uly., veteranas
William Noone, isz PliiladelfiTo “Janther Jet’’ eroplano
Shenandoah, Pa. —
kuris randasi tarnystoje Texas. isz Pirmos.Svietines Kares, nu-j
jos, kuri lankose pas savo molakūnas buvo trisdėszimts tri
cziute, ponia M. Paserpskiene, Vincas Czesnalaviczius kuris Trvs seservs: Ona Daugirtiene, mirė Panedelio ryta in Locust
jų metu amžiaus Major George
521 W. Malianov ulv., likos su- gydėsi per koki tai laika in Lo Turkey Run; V. Buduszkiene, Mt. ligonbute. Velionis atvyko J
E. Armstrong, isz Minneapolis.
žeista in peti per tvok,a, ir likos oust Mt. ligonbute, pasimirė Į Baltimore, Md., Z. Szustakiene | isz Lietuvos 1906 metuose. Pa
Laivyno lakunu sztabo virsziskutini karta dirbo Hammond
nuveszta pas Daktara Holland,
kasyklose. Prigulėjo prie Lie-j
ninkai sako kad tas lakūnas
kuris apžiurėjo žaizdas. Nelai
stengiesi savo ta eroplana nu- ’
tuviszkos parapijos; V. F. W. {
me atsitiko Utarninko ryta, o
tupdinti ant vleszkelio, ir jau
Posto 268; Szv. Jurgio Katali-|
Juozukas, keturiu metu am
buvo tik apie penki szimtai pė
ku Veteranu Posto 1107 ir Sužiaus sūnūs pons. John Galbuzdu nuo to vieszkelio kai ta ne
sivien. Liet. Am., 23 Kuopos.
da, nuo 403 E. Centre uly., likos
laime atsitiko.
Paliko savo paezia Anele ir su- i
pataikintas per automobiliu
Senatorius Edward J. Thye,
nu Vaiteka isz Wilmington,
kai Juozukas ėjo skersai East
isz Minnesota dabar reikalau
Del., ir antika, taipgi sesere
Market uly. Jis buvo nuvesztas
ja kad Kongresas ka nors czia
Ona Garkauskiene, Tamaqua. I
pas Daktara Vau Saun. Nelai
darytu ir isztirtu tas nelaimes.
Laidos Petny ežios ry ta sii Szv.
me atsitiko Panedelio vakara
Jis nori žinoti ar lakunu sztaMisziomis in Szv. Jurgio Lažapie 7:30 valanda.
bas in kuria kita puse savo eronyczioje devinta valanda ir pa
— Su'batoj pripuola Szv.
planus pasuks ar reikes kariszlaidos in parapijos kapinėse.
Benono ir Szv. Justino, o Taukiems eroplanams uždrausti ta
tiszka Vardine: Liutgardo. Ir
Thiladelphia, Pa. —
aerodroma vartuoti, nes jis per
ta deina : 1933 m., Prez. RooseNedėlioję, 27-to Gegužiaus va
Antras
automobilius,
kuris
D n automobiliai kybo ja
arti miesto.
veltas pasiraszo ant 'bylos duo
kare Lietuviu Muzikaleje Sve virs Eik upes, netoli nuo
pirmąjį seke nukrito in upe.
ti darbus penkiems milijonams
tainėje tiek daug 'buvo susirin Longton, Kansas, kai vienas
Szeszi žmones isz tu automo
Amerikiecziams; 1941 metuose
kę žmonių, kad tiesiog beveik isz tu automobiliu davė iri ta
biliu buvo nuveszti in ligoni
Amerika uždare visus Vokienegalėjo joje sutilpti, nors an tilta ir ji visiszkai sugriovė.
ne.
cziu Ambasados ir Konsulato
tro “flioro’’ svetaine yra milofisus musu kraszte; 1260 m.,
žiniszka. O tikslas tu žmonių
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Jie visiems pasakė atsigulti pasveikinti vien tik už tai kad
Mindaugas, Lietuvos Karalius,
Buvo kad pagerbus vietini Jur' > ant grindų, jis yra susirgęs.
gei-ziu kleboną, Kunigu Dakta-i kniūpsčiomis
dento pareigas vesti. Tie De
pažadėjo' atiduoti Kryžeiviams
Paskui
vienas
isz
j
u
isztuszti—
----------—
---mokratai sako kad jie bus pri
visa Lietuva.
ra Vytautą Martuseviczia pro
versti iszkelti Eisenhowerio
— Utarninke apie vienuo
ga Jo varduvių ir tuo, kad no dvi lentynas pinigu ir visi
Anglijos Apsaugos polici czia, katedra. Trisdėszimts greitu laiku sueis jau 25 metai iszbcgo. Policija buvo greitai;
sveikatos klausima per ateilikta valanda vakare, gerai ži
paszaukta,
bet
jau
per
vėlai.
keturi
sztorai
ir
septyniolika
ja
ntai
ežia
užkerta,
uždaro
nanezius rinkimus.
kaip Jis yra inszventintas in
nomas Gra'borius Leonard
namu
buvo
uždaryta
del
tri

viena
ulyczia,
Graiku
daly

Republikonai dabar tupi ant
kunigą. O kad neužėmus per
Wentz, nuo 601 W. Malianov
jų menesiu. Ir visoje szitoje daug laikrasztyje vietos, pa
tvoros ir laukia pamatyti kas
ulv:, likos iszvesztas in Geisin- je, in Nicosia, Cyprus, kaipo
apylinkėje kariszka policija minėsiu da tik ir ta, kad tame
bus po szitos operacijos ir po
ger- ligonlbute, Danville, Pa.,' nubaudima ar atkerszinima
už tai kad keletą namie pa eina sargyba diena ir nakti, parengime, tarp kitu, spiriama
szitos ligos. Jeigu Eisenhowe
del gydymo.
I
'
ir
žmones
priversti
eiti
na

darytu
sprogstaneziu
bombų
ris nebus gana sveikas, drūtas
savoju uolumu darbavos taip
Kita sanvaite, Nedelioj
mo
ir
nepasirodinti
ant
ulyMINNEAPOLIS.
—
Laivy

buvo
susprogdinta
szitoje
stoti in tuos rinkimus, tai jie
gi ir ponia Elena Kazakauskie- MASKVA, RUSIJA. — So
pripuola ketvirta Nedelia po
czips
po
devintos
valandos
no
“
Jet
”
kariszkas
eroplanas
tikrai nebežino kuri kandida
ne, nors, nors isz jos veido ga vietu Apsaugos Ministeris
Sekminių, taipgi Szv. Adolfo apylinkėje.
vakare. Czia tikrai kariszka lima buvo aiszkiai iszskaityti Marshal Georgi M. Zhukovas, \ nukrito ant keliu namu ir su te statyti in jo vieta.
Szioje apylinkėje randasi
ir Szv. Vincento, o Taiutiszka
ta, kad ji tada privalėjo tiktai ' Prezidento Eisenhowerio drau-! sprogo, ir užmusze szeszis žmo Paprastas, darbo žmogelis
tvarka yra investa.
Vardine: Daumantas. Ir ta die ir Graiku staeziatikiu bažnylovoje begulėti. Ir toji tai “Pa gas per kara yra susirgęs. Dak nes; kuriu tarpe buvo trys vai- butu tikrai pasimiręs mio .szi
na: 1940 m., Lietuvoje insisteitarai sako kad jis nėra pavo kucziai.
tos ligos; taip patys tie jo dak
ge Koalicine liaudies vyriausy Frackville, Pa. —
braska; trys dukterys: Teresa., galbos Veikla’’ pasisieke kuo jingai
susirgęs,
bet
visgi
jam'
To eroplano lakūnas žuvo. tarai sako ir teigia. Bet kai tik
be; “Tautos Vadas’’ Smetona Ponia Anastazija Domalakiene pati Dr. B. Pacella, New York; puikiausiai.
i daktaru uždrausta isz lovos Apie keliolika kitu žmonių bu Eisenhoweris susirgo geriausi
pabėgo Vokietijon; 1954 m., už nuo 146 N. Balliet uly., numirė Alberta, isz New York ir Vale
' I vo sužeisti.
ir garsingiausi daktarai susku
CHICAGO, ILL. - Keturi I pasikelti.
sibaigė tie Armijos-Senato- pareita Subatos ryta, in Potts- rija, ipati Dr. C. Angel, Jackriaus Jos. McCarthy tardini- villes ligonbuteje po trumpai son, Tenn. Daug a liu k u ir anū banditai, vagiai apvogė ban ■ Kai jis nepasirodė parodose' Tas “Panther Jet’’ eropla- bu su eroplanais prie jo szono.
mai, kurie 'buvo tęsęsi net per ligai. Velione gimė Lietuvoje, kes, taipgi sesere Ona Stoniene ka in Southwest Chicaga ir pa ' Yugoslavijos boso, Tito gar nas, su dvejais kitais eropla Vargiai kuris kitas, kad ir babėgo su dvylika tukstaneziu bei, tai laikrasztininkai tuo- nais leidosi žemyn kai vienas goeziausias žmogus Amerikoje
trisdėszimts szeszias dienas;
po tėvais vadinosi Anastazija isz Lawrence, Mass. Laidojo
doleriu ar daugiau. Visi jie in- jaus pareikalavo žinoti kas ten jo inžinas sugedo. Bet jo ratai butu galejes suszaukti tokius
1940 m., Franklin D. Roose vel
Radzievicziute. Jos vyras Jo Seredos ryta su apiegomis in ejo in MountGreenwood State atsitiko. Už tai Sovietu Vai užkliuvo už elektros dratu ir daktarus pas'save.
tas praszo ir reikalauja dvieju
Vienas daktaras, Daktaras
mariu Laivvno; Pacifike ir At- nas mirė 1951 metuose. Paliko Apreiszkimo Paneles Marijos Banka kelios minutos pirm džia pasiskubino pasiaiszkinti j jis visu savo smarkumu davė
du sunu: Joną mieste ir Dakta bažnyczioje 9:30 valanda ir pa banka butu jau savo duris už-į kad viskas tvarkoj, ir kad Zhu- in vieszkeli, atsimusze ir sudu- Ravdin, per telefoną dažinojes
lantike.
'kovas nepribuvo Marshal Tito;žo in kelis namus kur jis su- apie Prezidento sveikata, ne
— George Klingerman, 64 ra Edvardą isz Omaha, Ne laidota in parapijos kapinėse. sidariusi.
laukė kol jam jo daktarinis
metu amžiaus ūkininkas isz Lo
krepszis butu prirengtas, bet
cust Valley dingo isz*namu pa
tuojaus szoko in automobiliu
reita Subatos ryta, ir iki sziam
kuris ji nuveže in aerodroma ir
laikui nesurastas.
isz ten atskrido staeziai in li
— Panedelyje p r i p u o 1 a
gonine. Vargiai kuriam kitam
Szv. Efremano, ir Marcelijono,
jos szitaip patarnautu.
o Tautiszka Vardine: Gimbu
tas, ir ta diena: 1941 m., Turkai
PP&L COMMERCIAL OFFICES
BEGIN SATURDAY CLOSINGS
pasiraszo Draugiszkumo su
JUNE 16.
tarti su Vokiecziais; 1812 m.,
Amerika antru kartu paskelbia
Pennsylvania Power & Light Co.,
commercial
offices will no longer be
kara priesz Anglija; 1815 m.,
open Saturdays, beginning June 16,
Napaleonas sumusztas ties Wa
Mr. F. C. Mueller, the utility’s Schu
, t 5’4 L f/
terloo.
ylkill division vice-president, an
nounced today.
Regular hours for
—- Utarninke pripuola Szv.
the commercial offices will now be 8
Julianos Falcon ir Szv. Gerva
a. m. to 5 p. m., Monday through Fri
day, except specified holidays.
zo, o Tautiszka Vardine: GagThe change in office hours will in
že. Taipgi ta diena: 1941 m.,
no way inconvenience customers in
making telephone reports concerning
Vokietija ir Italija iszvare vi
service. Present arrangements for
sus Amerikos Ambasadorius ir
handling “after hours’’ telephone
Konsulus, atkerszindama mum
calls have been extended to include
Saturday
morning.
trž tai kad mes buvome panaMr. Mueller explained the primary
sžiai padare; 1756 m., Calcutta,
reason for the change in office
hours is to standardize work sched
Indijoje, szimtas keturios deo
ules of employees of the commercial
szimts szeszi Anglu kareiviai
o
offices with those of employees in
buvo sukimszti in maža uola,
the other business offices of the
company. The move also recognizes
isz kurios tik dvideszimts iszthat customer use of PP&L commer
]iko gyvi, visi kiti užduso ar
cial offices on Saturday mornings
has dwindled in recent years.
buvo sutrinti ar sumindžioti;
It is anticipated that the Saturday
1935 m., Anglija sudaro Laivy
morning closings will not incon
no sutarti su Vokietija, pavėli
venience customers in paying service
bills. Bills may be paid at company
na Vokiecziams palaikyti tiek
offices at anytime after new hours,
submarinu, povandeniniu lai
through the bill payment depository
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
vu, kiek Anglija sau pasilaiko.
facilities now installed at all PP&L
commercial offices.- Envelopes are
Anglai jau ima eiti tuo nelem
available in containers located near
tu pataikavimo keliu žemyn;
each depository for enclosing custo
mers
’ payments.
1948 m., Rusija nutraukia visus

Automobilius Nuverto Tilta

ŽiniosVietines

Anglai Užkerta, Uždaro Ulyczia

EISENHOWERIS
SVEIKSTA

LAIVYNO EROPLANAS SUSPROGO

ZHUKOVAS
SUSIRGĘS!

Sudaužė Namus;
Užmusze Szeszis

f

V

7

CLOSED SATURDAYS
BEGINNING JUNE 16
4.

f

PP&L commercial offices will now be

open 8

to 5

Monday through

Fridayr except for specified holidays.

For convenient payment of bills after
these hours, use the handy bill pay

ment slot at our door - - envelopes

for enclosing your payments are
available there.

