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Isz Amerikos
PERKŪNAS

UŽMUSZE ŽMOGŲ
HAMMONTON, N. J. —
Perkūnas trenke ir užmusze
ūkininką, farmeri in Bradock,
netoli nuo Hammonton miesto,
New Jersey valstija. Ūkininkas
buvo trisdeszimts szesziu me
tu amžiaus Max Pinczewski.
Jis laike visztas ant savo farmos.
Jo žmona Chana susirūpino
kai jos vyras nebesugryžo isz
visztinyczios ir paszauke poli
cija. Po audros policijantai ji
rado negyva už savo visztiny
czios.
Dvideszimts septynių metu
amžiaus Ralph Caccia isz Had
don Heights buvo to perkūno
partrenktas, kai jis maine tajeri ant automobiliaus, ant
Turnpike, netoli nuo Haddon
field.
Tas lietus ir griausmas pada
re baisiai daug iszkados Pennsylvanijoje ir New Jersey.

augszcziausias Prezidentas
Ciprijos Federacijos Ameri
koje. Vyskupas, kuris paliko
Ciprijos kraszta priesz Ma
karios siztremima, pasakė
laikrasztininkams kad jis
ežia atvažiavo Amerikiecziams papasakoti kas daro
CAPE MAY, N. J. — Dvi
si tenai Ciprijos kraszte.
vienuoles iszejusios psaimaudinti buvo bangu isznesztos to
Dar ir to nebuvo gana, pati ta li nuo kranto. Jas iszgelbejo
moteriszke patvirtino ir pa žvejotojai, policijantai ir pa
budino kad jiedu buvo keletą mariu sargai.
nakeziu praleidę invairiuose Viena vienuole buvo iszneszvieszbucziuose, kaipo vyras ir ta tu bandų apie du szimtu
žmona.
mastu nuo kranto. Jodvi yra
Dabar szitas daktaras turės isz Grey Nuns kliosztorio, isz
vėl isznaujo stengtis iszsiimti Melrose Park, Pa. Jodvi su ki
Pilietybes popieras ir turės tomis vienuolėmis buvo atva
priparodinti kad jis yra vertas žiavusios prirengti vsaarine
būti Amerikos Piliecziu.
vieta kitoms savo kliosztorio
seselems, ir paskui ta diena po
pietų todvi susimislino pasimaudinti, nors labai mažai
žmonių maudiesi, nes vanduo
buvo labai szaltas.
Jos buvo pirmiausiai nuvesztos pas Daktara Howard Hug
MINNEAPOLIS, — Lakunu hes, ir paskui in Mercy ligoni
sztabo greitas F-89 Jet eropla ne, in Sea Isle City, kur dakta
nas persimusze per tvora ir su rai sako kad jos nėra pavojin
si musze su automobiliu ant goje padėtyje.

DVI VIENUOLES
ISZGELBTOS
Buvo Iszejusios Pasimaudinti In Mares

DU UŽMUSZTI

Eroplanas Sumusze
Automobiliu

vieszkelio.
Automobilyje žuvo Ponia
Clair Usher, isz Minneapolis ir
jos penkių metu dukrele Rita.
Trys kiti tame automobilyje
buvo sužeisti.
Eroplano lakūnas ir jo pagellininkas, radijo inžinierius
buvo tik biski sukriesti. Dak
tarai juos ligoninėje peržiurė
jo, isragzaminavo ir paleido.

SPRINGFIELD, MASS. —
Daktaras George Czopiwsky,
dypukas, kuris atvyko in Ame
rika 1949 metais, dabar prara
do savo Pilietybes teises szitame kraszte, už tai kad jis buvo
užsidėjęs su vieno kareivio
žmona. Tos žmonos vyras, ka
reivis dabar randasi Korėjoje.
Szis Lenkas daktaras neužsigyne kad buvo neleistinai susisantykiaves su ta moteriszke.

v. l. Bq6»o^„ Ea»or >nd Msr,
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DETROIT, MICH. — Chrysler kompanijos fabrikai kurie
gamina Plymouth automobi
lius penkis sykius sustraikavo
in szeszias dienas. Kai penkta,
syki sustraikavo tai deszimts
tukstaneziu darbininku neteko
darbo.
i
Darbininkai reikalauja ge
resniu sanlygu ir aplinkybių
fabrikuose; bet kokios tos sanlygos ir aplinkybes mums ne
teko sužinoti.
Penki Plymouth automobiliu
fabrikai užsidarė. Unija sako
kad ji nieko nebežino apie tas
straikas ir nebuvo pavėlinus
darbininkams sustraikuoti.

ŽMOGUS PASZAUTAS PER GALVA
MAYS LANDING, N. J. —
Žmogus buvo surastas szalia
vieszkelio perszautas per gal
va. Jis buvo nuvesztas in Shore
Memorial ligonine, in Somers
Point.
Daktarai sako kad maža kul
ka inejo per jo deszine ausi ir
sustojo prie jo kaires ausies.
Pravažiuojantis
draiverys
užtiko ji prie vieszkelio ir pranesze policijai. Policijantai ra
do ji sužeista apie penkiolika
minueziu po septynių isz ryto.
Jis ant saves turėjo draiverio
laisnius, ant kuriu buvo vardas
pavarde Joseph MacEster, isz
Philadelphijos.
Policijantai nerado jokio ka
rabino, revolverio ar ginklu jo
automobilyje. Ir nebeiszrodo
kad ežia butu buvę kokios
musztynes ar pesztynes.
Jis buvo be sanmones kai bu
vo nuvesztas in ligonine, ir po
licijantai negalėjo tikrai pasa
kyti kas jis per vienas.

Du Amerikiecziai kareiviai su
SHELBY, N. C. — Trisde sipesze saliune. Kareivis, kuris
szimts asztuoniu metu amžiaus mums tik žinomas kaipo Clark
Oren Ase Pruitt, isz Charlotte, ’ nuszove savo drauga Fritz Gib
North Carolina iszkrito isz bon, ir paskui kariszkos poli
DC-3 eroplano ir nukrito sze-; cijos nariai ji nuszove su maszis tukstanezius penkis szim- szininiais. karabinais.
tus pedu staeziai in apleista
Kitas Amerikietis kareivis,
kapines.
kurio vardas yra Sakmar, buvo
Jis ant to eroplano važiavo
sužeistas kai . jis norėjo ta
su savo vienos dienos nuotaka.
Clark paimti.
Eroplano kompanijos virszininkai spėja kad jis buvo pasi Armijos sztabas daugiau ži
gėrės, nes lakūnas sako jam j nių apie tuos kareivius dar nė
iszrode kad jis ir jo nuotaka ra iszleidus, kol ju giminėms
buvo gerokai iszsitrauke kai bus praneszta.
jiedu inlipo in ta eroplana.
Nuotaka, Ponia Pruitt užsi
gina ir sako kad nei jis nei ji
nebuvo girti. Ji sako kad jos
vyras per klaida atidarė duris MADRID, ISPANIJA. —
eroplano, mislindamas kad jis Septyniolika svecziu žuvo veeina in kita kambarį. Kai tik seileje, kai grindos sulužo ant
jis tas eroplano duris atidarė, antro augszczio kai visi links
tai vejas ji isztrauke, kai tas mai szoko.
eroplanas skrido apie szimta Trisdeszimts kitu buvo su
septynios deszimts myliu in žeisti; ju tarpe ir nuotaka. Jos
valanda.
jaunikis visai nebuvo sužeis
tas.
Policijantai sako kad per
daug žmonių buvo susirinkę
te me kambaryje ir balkiai suk
iužo ir taip grindos ihkrito.

17 ŽUVO VESEILEJE

Ponia Sally Jane Hawks
yra patupdinta in Los Ange
les kalėjimą už savo vyro
nužudinima. Susiedai sako
kad jiedu baisiai buvo kele
tą kartu susipesze kai jis ja
vis prilygindavo prie savo
pirmos žmonos ir jai pasaky
davo ko jai trūksta. Jos vy
ras Loyol F. Hawks buvo
nužudintas in j u namus in
Bell Gardens, Californijoje.
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6 VAIKAI ŽEMES

UŽGRIAUTI

BROOKLYN, N. Y. — Vie.
noje vietoje, kur yra statoma
atrama dideliam vieszkeliui,
Brooklyne, vaikai bovinosi ir
sau kasėsi skyles minksztoje,
ka tik suverstoje žemeje.
Ta minkszta žeme užgriovė
ir palaidojo szeszis jaunus vai
kus ir viena sužeidė. Jie ten
buvo sau landyne iszsikase,
kaip jie buvo tankiai mate da
rant ant televizijos ir ant muving piikczieriu.
Pirkie U. S. Bonus Sziandien1
Žuvusiuju vaiku tarpe ran
dasi ir dvi Lietuviszkos pra
vardes, penkių metu Lorraine
Stanikunas ir jos brolis Mich
ael, deszimts metu. Mary Stani
kūnas ir dar viena drauge su
spėjo pabėgti.
• Czia gal ta kompanija kur
Columbia
Universitete,
kasa ta žeme bus kaltinama
New York mieste Ponia Lilo
kad ji nebuvo sargo prie tu iszLuxembourg (po deszine) ir
kasu pampinus.
jos duktė Ponia Ilona Ur
bach iszlaike kvotimus uni**
versitete ir dabar laukia sa- ’

Raportas Isz Vidur Rytu

APVOGĖ MOKYKLA

ŽUVO 5 KORĖJOS
NELEISTINA
KARININKAI
MEILE BRANGIAI
KASZTUOJA SEOUL, KORĖJA. — Penki
Korėjos karininkai eroplano
nelaimėje. Mažas eroplanas,
kuriame visi jie važiavo atsimusze in augszta kaina ir su
dužo.
Tai ketvirta tokia nelaime
Pietų Korėjoje in dvi dienas.
Ezitoje ketvirtoje nelaimėje
žuvo du Majors, vienas Leite
nantas ir du Kapitonai.
Pirmose trijose eroplanu ne
laimėse visi iszliko gyvi ir to
kiu auku nebebuvo.
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2 KAREIVIAI ŽUVO
ARKLIO
5 STRAIKOS IN
Intarta Už Savo Vyro ISZKRITO ISZ
EROPLANO SAIGON, SO. VIETNAM. —
UŽMUSZTAS VIENA SANVAITE
Nužudinima
CHICAGO, ILL. — Asztuoniolikos metu amžiaus Herbert
Lively, buvo arklio isz balno
iszmestas ir užmusztas. Vaiki
nui galva buvo praskelta kai
jis puldamas davė staeziai in
medi. Jis pasimirė ligoninėje.
Vaikinas ta arkli buvo pacmes nuo jaunos mergaites jo
jikes, kuri nebuvo sugalejus ta
arkli suvaidinti. Jis norėjo ta
ai'kli nujoti in tvarta, bet pasi
rodė kad nei jis negalėjo jo su
vaidinti.
Tos arklikes savininkas sa
ko kad jis negali suprasti kas
ir kaip ten ta nelaime atsitiko,
nes jis sako kad tas arklys yra
prijaukintas ir kad daug žmo
nių ji jodinėdavo be jokios ne
laimes.

Vyskupas Photios,
isz
Paphos, augszcziausias Grai
ku Ortodoksu Bažnyczios
dvasiszkia Ciprijos kraszte,
po Anglijos isztremto Arki
vyskupo Makarios, ežia yra
sveikinamas New York mies
te in kur jis atskrido. Ji ežia
sveikina Praxitelis Loizides,

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

Vagiai Gavo $200

Major Generolas E. L. M.
Burns,
Tautu Sanjungos
Taikos virszininkas, Palesti
noje, czia pasitaria su Tautu
Sanjungos Bendru Sekreto
riumi, Dag Hammarskjold,
New York mieste. Generolas

WYNNEWOOD, PA. — Vagiai insilauže in mokyklos “ca
feteria” kukne, in Wynnewood
Elementary School, ir pasivo
gė apie du szimtu doleriu.
Policijantai Ernest Baffa ir
Michael Tammany, isz Lower
Merion Township užtiko ta va
Burns atvyko in New York gyste kai jie pamate iszmuszta
iszduoti pilna raportą, apy langa toje mokykloje ir inejo
skaita kas link Vidur Rytu pasižiūrėti.
klausimo. Jis sako kad jis
tikisi kad Vidur Rytuose da
bar viskas pagerės ir kad isz
ten nėra karo pavojaus.

Skaitykit “Saule”

LATVIU
DVASISZKIS
“PRASISZOKO”
TOLEDO, OHIO. — Latviu
Arkivyskupas Gustav Turs,
czia sveczias ir Rusijos dvasiszkiu delegacijos narys, bekalbė
damas in Toledo miestą norėjo
pareikszti savo dėkingumą
Amerikiecziams už pagelba pa
bėgusiems Latviams.
Kiti stengiesi greitai jo kal
ba nutraukti ar in kita kuria
puse nukreipti, bet jis nepasi

vo mokslo laipsniu,. Motina
buvo emus filosofijos moks
lus, o duktė Anglu kalbos ir
raszybos mokslus in ta pati
universitetą. Abidvi yra isz
Europos atvažiavusios.

davė ir tese toliau, sakydamas
kaip visi Latviai yra Ameri
kiecziams dėkingi kad Ameri
kiecziai taip gražiai ir rūpes
tingai priėmė ir suszelpe tuos
Latvius kuriems pasisekė isz
savo teviszkes pabėgti.
Per isztisa jo kalba Ortodok
su bažnyczioos Metropolitas
vis stengiesi jam sutrukdinti
ar ant kurio kito klausimo kal
ba užvesti, vienok szitas Lat
vis to nepaisęs drožė savo ir ga
na.

Pirkie U. S. Bonus!

įAjHyEj’
su Anglais, Londone.
------ —.-------Valdžia dabar vėl bankoms
pavėlins visiems duoti pasko
las ir nevaržanti tu kurie tas
Chicagoje, gražuole Rutli paskolas norės imti.
Elaine Conte, iszrinkta kaipo
viso kraszto restaurant u kara Amerikos*valdžia dabar tik
liene, >po daugiau kaip penkių rai suisirupinusi kaslink musu
myliu keliones in invairius pa kariszkos jiegos padangėse su
rodos sztorus ir huczernes, sa musu erojplanais. Dabar jau vi
vo karalienes karūna sugraži su yra pripažinta, kad Komiino tiems biznieriams ir -jiems nistiszka Rusija turi daug ge
pasakė kita karaliene pasirink resniu ir greitesniu eroplanu
ti, nes jai kojas skauda.. Ji bu negu mes. Ir visi žino kad
vo tūkstanti viena szimta ir mums dabar trumpa ir trūksta
penkios deszimts tokiu parodos inžinierių, kurie eroplanu dar
sztoru ir buczerniu aplankius. bus dirbtu.

Kas Girdėt

In Detroit miestą, dvideszimts szesziu metu amžiaus
Eddie Williams pasikvietė isz
saliuno tris draugus in savo
namus kajd jie galėtu žiūrėti in
televizijos programas be jo
kio trukdinimo. Jis užsnūdo. Ir
kai pabudo jis rado kad jo trys
saliuno draugai buvo dinge ir
su jais jo televizijos setas.

In Norwich, Conn., policijos
virszininko
pagelbininkas,
Paul A. Del Monte mokino sa
vo žmona kaip vairuoti auto
mobiliu. Ji ta savo automobiliu
sudaužė, susimuszdama su
stulpu ir astimusze in kelis
stovinczius automobilius. Ne jo
žmona, bet jis buvo suaresztuotas už pavelinima moterisz!kai vairuoti automobiliu be
laisniu. Jo žmona dabar sveti
mas vyras mokina kaip auto
mobiliu vairuoti kai jis pats tu
pi kalėjime.

Mums sziandien trumpa ir
trūksta apie trisdeszimts penki
tukstancziai inžinierių. Bet
musu jaunimas nemėgsta mate
matikos mokslą ir nenori mo
kintis ant inžinierių. Iszrodo
kad musui jaunimas tingi iii
mokslą stoti, ir kolegijose ir
universitetuose pasirenka leng
viausius mokslus ir vengia ma
tematikos.
Per pastaruosius du menesiu
/pragyvenimas du kartu dar la
biau pabrango.

Eina gandai kad musu ero
planu kompanijos dabar reika
lauja pavelinimo investi kelio
ne stacziai in Maskva, in Kremlina. Kompanijos sako kad jos
pasirengusios du eroplanu kas
dien iszlersti isz Amerikos in
Rusija, jeigu tik valdžia pavė
lins. Tu kompanijų virszininkai sako kad jie jau dabar turi
gana užpraszymu del tos kelio
Mažai musui mokiniu, stu nes del dvieju metu.
dentu ir moksleiviu dabar ima
matematikos kursus mokyklo Dabar bankos vėl pinigu
se, kolegijose ir universitetuo skolina labai greitai ir beveik
se. Ir kaip tik daibar tokis be mažios garantijos. Valdžia
mokslas mums baisiai reika atszauke savo pareikalavimus
lingas. Sovietai tokiu mokslin- kaslink paskolų. Dabar nauju
cziu kas metai iszleidžia tris ar automobiliu pardavėjai gal vėl
keturis sykius daugiau negu galės savo bizni vesti kaip pa
Amerika. Profesoriai ir moks- prastai, kai žmogelis gales
lincziai sako kad mumis trūks pirktis brangu nauja automo
ta ir trumpa gabiu ir tinkamu biliu ant trijų metu iszmokesmokytoju del tu kursu; ir kad ties.
tie kurie matematika mokina
Dabar vėl žmones pirksis
patys mažai apie ta mokslą ži
naujps namus ant trisdeszimts
no ar stacziai savo mokytojavi
metu morgiczio.
mo darbo neapkenczia.
Komunistu partijos 'bosas,
Prezidentas Eisenhoweris ir Nikita Kruszczevas musu laikvisas jo sztabas dabar baisiai rasztininkams yra pasakęs kad
pyksta, ant Taksu Komisijonie- Sovietai rengiasi pakviesti
riaus, T. Coleman Andrews, Amerikos valdininkus pama
kuris buvo vieszai pasakęs kad tyti kai pusantro milijono Raujis mislina kad visam krasztui duoniosios Armijos kareiviai
hutu geriau, jeigu valdžia vi- bus paleisti isz vaisko.
siszkai panaikintu ineigu tak
Vienas laikrasztininkas Eu
sas; “Income Tax.’’
ropoje prilyginai Nikita KruszJeigu Prezidentas Eisenho czeva prie Hitlerio. Jis sako
weris bus vėl iszrinktas Prezi kad Kruszczevas yra trumpa
dentu, jis neteks vieno savo regis, savimylis ir baisiai pa
sztabo nario, Marion Folsom, sipūtės sava garbe.
kuris nori gryszti in savo dar
bą in Eastman Kodak kompa
nijos fabriką.
3 •
————— # #
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Vargiai tai in vyks, bet Ame
rikos Sekretorius John Foster
Dulles yra vieszai pasakęs Pre
zidentui Eisenhoweriui, kad vi
siems butu in sveikata, jeigu
Sovietui Rusijos Marshal Zhukovui butu pasiunstas pakvie
timas ežia,-pas mus atsilankyti
prieąz.musu rinkimus. Prez. Ei
senhoweris. jokiu 'budu .prie to
nepristos.

• Harold Stassen,. Prezidento
Eisenhowerio patarėjas kau
link nusiginklavimo gal už
trumpo laiko bus pasiunstas in
Maskva, pasiszneketi su Nikita
S. Kruszevu apie jo pasitarimu

i

Pypkes Durnai
Tetulele
Tetule, jaucziu bloga!
Numanai, žinai:
Nerimastis mane imd,
Kankina sapnai,
Ir sode kukuoj gegele
Baisiai dyvinai?
Mergužėlė, datyrimai,
Pergalėsi juos!
Vedus, rasi pamėgimą
Darbuos ir sapnuose
Ir gegute tau, raiboji,
Kitaip užkukuos.

MAHANOY CITY, PA.

gas kriminaliszkas apraszy No.158- —A p i o Kapitonai
mas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabėgė
No.l 03—Vaidelo ta, apysaka lė; Kasgi Tsztyre; Prigautais
isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
czio įszimta isz Lietnviszku
No.160—Apie Po Laikui;
užiieku. Su paveikslais. 177 Per Neatgarguma in Balta
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszdideliu puslapiu, 35c.
No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi
ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kū
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Bud yna.
Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu3oc.
ir visos bobos; Teipgi juokai,
N 0.166—Apie Sūnūs Malrodos, trumpi pasakaitymai ir kiaus; Iszklausyta Malda
t. t., 52 puslapiu, 20c.
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
No.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Mariu;
pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
Kristupą; Juokingi szposelei;
No.173—Apie Talmudo Pa
Kaip traukt giliukingai Einiki
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Iszir kiti szposeliai, 20c.
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
No.l 16—Istorija ape SieraNo.175—Kuczios Žemaites;
ta. Puikus apraszymas. 119
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
puslapiu, 20c.
darė, Anglis; Kaimiecziu AimaNo.119—Keturios istorijos; navymai; Eiles; Kokis Budais
apie Gražia Haremo Nevalnin- Apgavikai Apgauna Žmonis;
ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
No.120—Dvi istorijos apie Skaitymo ir Raszymo. 25c.
Valukas isz girios; Ant nemuno. 58 pus., 20c.
Kitokios Knygos
No.127—-Trys istorijos apie
Duktė Pustyniu; Peleniute;
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
No.l 32—Trys istorijos: Apie 25c.
Anglorius isz Valencziojs, Ko No.180—Kvitu Knygute
zmas daigias turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
180%—Kvitu Knygute
76 puslapiu. 25c.
No.l 29—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaus
Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
No.194—Trumpas
KataliBeda; Tamsunus prigauna. 58
kiszkas Katekizmas, pagal iszpusiapiu, 20c.
• No.l33—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.
ni. 62 puslapiu, 20c.
No. 196—Stacijos arba Kal
No.134—Dvi istorijos: Baisi
Žudinsta, Urlika Razbaininka, varija Viesz. Jezuso Kristuso
15c.
43 puslapiu, 20c.
No.141—Apie Kalvi Paszkn, No.197—Graudus Verksmai
ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Apmislinimo Kanczios Viesz. Mu
tas. 61 puslapiu, 20c.
No.138—Apie Irlanda; Ro- su Jezuso Kristuso. Knygute
reikalinga ant Gavėnios. Pa
anuo nerodyk. O kad vyras ma ris su trenksmu atsivėrė, ir du bertas.Velnias; Medėjus; Kaip
gal senoviszko būda, 15c.
no sugrysz isz kariones, ati pancieriniu in kalėjimą iįiejo. Kuzma Skripkorius LikosTurNo.198—Gromata arba Mu
duok jam paežiam in rankas.” Vienas isz anų laike rankose tingu Ponu. 35c.
Dabar Genovaite nuriszusi deganti žiburį, o antras nesze No.142—Apie Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
žemeziugus nuo savo kaklo ta po pažaste didi isz makszties Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz gromarė: “Tuos ženeziugus mano isztraukta karda, o Genovaite Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.
ateina prispaustas arba ap mylimiausioji, priimk už teises, tuomi tarpu savo kūdikėli ant lapiu,-20c.
sunkintas. Labiaus ant pavar ir graudžes savo aszaras. Bu ranku laikydama, atsiklaupusi No.144— Apie Ranka Ap- No.200—Eustakijuszas. Is
gėliu buk maloningu. Ak, taiky vo anie mano vinezevones ap meldėsi. Tie vyrai ja paregėjo veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
davau savyje, jog busiu moti daru, ir nuo tos valandos, kaip prie szviesos žiburio beklupan- Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
na tavo gyventoju ir nemažai anuos isz raukui mano vyro ap czia. “Atleisk Genovaite!” va Zokoninka Bernadina. 61
No.201—Istorija apie Amži
aniems gerybių atnesziu. Tu turėjau, nenuimdavau nuo Prakalbėjo storu balsu tasai puslapiu, 20c.
na Žydą. Jo kelione po svietą
daibar tai vis nuo saves pada kaklo. Tegul bus, tau duoti už kuris karda turėjo ir budelio
ir liudymas apie Jezu Krista.
No.145-—A p i e Veluiszkas
Pukius apraszymas. 20c.
ryk. Tu dabar tmri du kartu di kraiti. Preke anų yra iki 3000 darbus pildė: “Paimk kūdiki
Malūnas Kaip Studentas Lo
desni reikalą stotis anų tėvu.” auksiniu. Vienok, del to kad su savimi ir eiksz su mumis!” jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
“O dabar atsisveikinu tave dabar turtinga esi, niekuomet Genovaite suszuko: “O Dieve buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
Garbei. 15p.
paskutini karta. Neraudok po neatsiduok gaisztantiems daig- buk maloningu, esu Tavo ran puslapiu, 15c.
manes per daug mieliausias tams. Minėk sau, jog tavo po kose!” Atsikėlusi ir drebėda No.146— Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
vyre! Juk jau ir asz pati noriu ni tuos žemeziugus ant to kaklo ma ėjo paskui anuos.
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. kių Seraphiszkas Officium. 15o
numirti, nes trumpas mano gy nesziojo, kuri netrukus kardas
— BUS DAUGIAU —
62 puslapiu, 20c.
venimas, o norint utriu ir savo perkirs. Mokykis nuo makes,
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
kalty'bse, vienok tuose daig jog pagaliams ir goriausiems
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
iuose, kaip mane Golus inskun- žmonieins negali tikėti. Ak nie
No.152—Apie Kajimas, Drū
Užsisakant knygas is>
de teip nekaltai, kaip Iszgany- kados nesitikėjau, jog tas pat
tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
tojas mano numirsztu. Jisai su sai kuris tais žemeziugais pa
lapiu, 20c.
tik numeri knygos. Pinigus
simylės ant mano duszios. Dar dabino mano kakla, dabar ta
Vist pirmieji Katalogai dabar
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Orviena karta -buk sveikas ir pati kakla palieps nukirsti. yra negeri. Szis Katalogas
melskis už mano duszia. Atlei Ant vieno tiktai Dievo atsi- užima visu anų vieta, todėl Žydas, Du Draugai. 136 pusią deri, Express ar Bankino Moni-Orderi, o jeigu norite pini
pin, 35c.
dusi kaltes, turėdama szirdyje
užsisakykite knygas iss
cluok. O dabar meldžiu, buk
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
malone, atsiskiriu nuo žmonių
szito
Katalogo
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
o mirdama iszpažystu, jog esi dievobaiminga ir gera. Asz dar
Nr. 1956
Nepamirszkite dadeti
szia valandėlė savo szirdi no
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
teisi tavo pati Genovaite.”
deszimtuka ekstra del prisiunslaptį. 61 puslapiu, 20c.
Tuos'-žodžius raszydama tu riu Dievop pakelti ir prisigataISTORIJOS, PASAKOS,
timo kasztu.
No.151—Apie Vaitas Szvilrėjo Genovaite akis aszaromis voti ant ateinanezio gyveninio.
APYSAKOS, IR T. T.
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
praplukuses. Juodyla su asza Buk sveika.”
No. 201 Istorija apie Amži Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
romis sumaiszyta ta padare,
Genovaite Iszveda Isz Kalėji na Žydą. Jo kelione po svietą nukas Karalium, 62 pus., 20c. turi būti siusti vien tik ant
jog rasztas vos'buvo perskaito
mo Ant Nukirtimo
ir liudymas apie Jezu Kris No.153—Apie Gailuti, Du szio adreso:
mas, Atidavė ji tai mergaieti
Mergaite ka, tik szalin pay tų 20c.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING 00.,
sakydama: “Užlaikyk tą raszMahanoy City, Pa., - U. S. £
ta kaipo brangenybe ir niekam ėjus, sugirgždėjo geležines du No. 102— Prakeikta, meilin- lapiu, 20o.
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GENOVAITE
idant ji ant suduos dienos ne
sutepta kaltybėms ir kruvinais
nusižengimais nesuronyta atiduo'cziaui, ir asz pati ant suylo
tavo, nuo prapulties užlaikyta
pasilikcziau.” Po to dar ilgai
meldėsi, paėmė indą su vande
niu ir apkriksztijo kūdikėli,
davė jam varda Benaitis, kaipo
kita karta Rachele, tai yra sū
nūs sopuliu. “Nes atejei,” tarė
“terp sopuliu ir asza.ru ant že
mes. Tai Benaitis tegul bus
vardas tavo, tani ant krikszto
duotas, o aszaros tavo motinos,
tegul bus tau kaipo krikszto
m i n av one.”

(Tasa)
Genovaitai Užgima Sūnūs

Tuomi kartu jos vargai ir
kentėjimai pasisunkino.- Ne
trukus vyrui iszvažiavus pa'žuto jog pastos motina. Žadėtoji
valanda, jau prisiartino ir ma
žutis sūnelis paliko anai duo
tas pagal jos vilti. “O mieliau
sias kūdikėli”, tarė clrebancziomis rankomis- prie saves
priglausdama. Tai tu czionai
esi! Ir ant tos verksmingos vie
tos in svietą atėjai! O! Prisiglausk prie mano szirdies, kad
tave apszildycziau! O varginga Paskui invyniojo kūdikėli in
motina, neturiu ne mažiausio savo kvartuka, padėjo ant ke
vistiklelio in ka tave invystyti liu prie saves priglausdama.
galecziau. Ne vienas tau ne pu Tada tarė: “czion ant mano
se szaukszto sziltos sriubos ne prieglobsties tegul bus tavo
paduos, o kaip-gi tavo sergan lopszis.” Ta pasakius su asza
ti motina galės penėti! Tame romis veizdėjo ant mažo sizmoverksmingame gyvenime nėr telio kietos ir juodos duonos
kitokios vietos, kur tave padė jai padėtos, prie to tarė: Toks,
ti, kaipo ta sza.lta ir kieta, asla. o vargingas kūdikėli tur būti
Po tuom tamsiu ir szlapiu paskiaus tavo valgymas. Noskliautu, nuo kurio virszaus ript tiesa, ir kietas ir stambus,
vanduo teszka, nuo drėgmės ir ir vos tiktai man užtenka, bet
szalczio būtinai pražūti turėsi. nesirūpink, aszaros tavo moti
O akmenai kurie augszicziau nos atmirkis ta kieta duona, o
galvos esate, delko mano malo- Dievo palaiminimas padarys ja
ningiause kūdikėli tais varvan- del tavęs ir del manes valgy
czais laiszais laistote? Bet ne at mui sugadnesne. ” Nuo to lai
leiskite man jus numirė murai, ko, smulkiausiai sukramezius
jus turite daugiaus malones ne ta duona penėjo savo kūdikėli.
gu ‘žmones. Jus žiūrėdami in
Kad karta kūdikėlis ant jos
mano varga ir mano mažo ku-ranku užmigo saldžiu miegu ji
dikelio esate liūdni ir drauge
galva -savo areziau prie jo pri
naudojate su manimį. Tie laszai
lenkusi pratarė: “O Dieve, atyra jusu aszaromis ir jusu
sižvilkek isz augsztybes ant to
verksniu. ’ ’
vargingo kūdikėlio, gulinezio
Po to dangun pažvelgusi ir mano prieglobsti. Žoles žiedas
drebaneziomis rankomis kūdi tame tamsame ir szaltame ur
kėli augsztyn pakėlusi, pratarė ve 'be szviesybes ir szilumos, be
su aszaromis: “O Dieve! Tu saules ir oro perputimo, netru
teikais man ta kūdikėli duoti. kus skaistybes ir grožybės nu
Tu anam inkvepei gyvastį, ji stotu, suvystu ir padžiutu. O
sai yra dovana nuo tavęs ir kaip-gi tai silpnai žolei czion
priguli Tau.” Tegul visas bus klosis, o Dieve, neleisk, neleisk
Taupa,szvenstas,” tolia,us sake: Benai ežiu i teip veltui žūti! O
“Tegul tai bus pirmu daigtu kaip asz ta kūdiki myliu, su komano, kuri Tau galiu paszvens- kiu tai noru gyvastį savo už ji
ti in szventa pribuvimą Tavo. atiduodu! Bet Tu dar lalbiaus ji
Nėra czion nei vienu ranku, myli už mane. Tu mane myli,
kurios ji prie krikszto palaiky myli visus žmones labiau ne
tu, nei kunigo, kursai teip jam kaipo motina kūdikėli.” “Teip
kaip ir tėvui uždėtu krikszto yra,” tarė aiszkesniu ir graumnavotinus prigulėjimus. Asz desniu balsu: “Ta tai patsai
tai tavo motina, busiu kartu pasakiai: Ir kad kokia motina
krikszto ir tavo paties tėvu, apie savo kūdikėli užmirsztu,
kaip-gi ir kunigu. Dabar tai tai asz vienok neu'žmirsziu.”
czion szventai prižadu, o Dieve Kad teip -Genovaite balsu kal
jeigu man ir mano kūdikėliui bėjo, pabudo isz miego"mažutė
teip ilgai daleisti gyventi, tai lis ir pirmu kartu maloningai
ta kūdikėli szventame kataliku prasijuokė ant jos atsikreipęs.
intikejime in Tave, Teve, in su- Genovaite teip-gi juoksminga
nu ir in dvase Szventa Tavo už- veidą parode, o tai pirma karta
augysiu ir mokysiu), kad Tave tame kalėjime.
pažintu, mylėtu Tave ir artyma “Ir tu prasijuiokai malonus
savo. Kaipo brangia,use turtą mano kūdiki!” Atsiliepe moti
man duota nuo pikto saugosiu', na prie szirdies ji priglausda-

SAPNAS MOTINOS
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Sapnas Motinos Szvencziausios,
mieganczios
ant kalno Alyvų, žemei
Batanijos,
bažnyczioj
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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ma. “Tu nepa'žinst i kaip ta
vieta yra 'baisinga. Daryk
juoksmelius, tavo juokavimai
lalbiaus man pasako negu tukstaneziai žodžiu. Man rodos lyg
noretumai tarti: Motin neverk
nesirūpink. Norins tu netur
tinga, bet Dievas yra turtingas.
Tu be pagelbės, bet Dievas yra
tvirtu gelbetojumi. Tu isztikro
labai mane myli, bet Dievas ir
tave ir mane dar labiaus myli.
Teip juokauk, maloniausias
kūdiki, juokauk. Kol tu juo
kauji, tavo motina raudoti negal.”
Kelioms dienoms ’ praėjus,
vėl pas Genovaite atėjo Goluls.
Smarkiai indukes su užrūstin
ta szirdžia priesz ja atsistojo.

MAHANOY CITY, PA.

ros.” Mergaite tai visa atnesže
Svarbus Praneszimas
o Genovaite erne raszyti. O jogei nebuvo ne krėslo nei suolo,
Mes mėgstame teisingysta ir
ant žemes atsigulusi rasze tuos geidžiame, kad ir visi teisiu
'žodžius :■
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai
“Mieliauses vyre, czion ant primename, idant kožnas skai
szaltu akmeniniu grindų savo tytojas, kurio laikas pasibaigė
kalėjime atsigulusi, dar raszau už laikraszti, kad nevilkintu il
pas tave. Kad ta raszteli skai gai su atnaujinimu užmokestysi, jau senei mano kūnas bus ties, nes ilgai negalime laukti.
žemeje in dulkes pavirtse. Po Juk del visu yra tas žinoma,
keliu valandų stosiu ant sūdo kad darbas pabrango, popiera
Dievo, esu kaipo piktadeja ant ir kiti intaisymai, nes uždyka
nukirtimo apsūdyta. Bet Die laikraszczio negalime siuntinė
vas žino jog nekaltai mirsztu. ti. Musu agentai yra guodoti
Aszgtau prisiekiu priesz. Jo vei skaitytojai ir nuoszirdžiai dedą ant kraszto ateinanczio am-' kavojame visiems už platinimą
žiaus stovėdama. Tikėk man, “Saules,” lai visus Dievas už
jog nenusineszu su savimi isz laiko koilgiausia ir visame lai
tos žemes nei mažiausios mela mina. Platinkite mylimi broliai
ir sesutes jusu laikraszti, o mes
gystes. ”
“Geraiuses vyre! Man tavęs už tai busime jumis szirdingai
verksmas, pertraukiamas tyliu
gailu, žinau jog per melagyste dėkingi. — “Saules” Redyste.
balsu. “Ak ka asz Jomylistai
esi apgautu, nesdtad teip nebū
turiu pasakyti. O Dieve! Isz
tu, nelieptumai savo Genovaite savo sunu, kurio czion nieka
iszgasczio vos galim kalbėti! O
ir savo kūdiki nukirsti. Bet vė dos neregėjai, pirma, karta pa
beduszininkas Golns! Dieve
liaus, kad apgavimai pajusi, ne regėsi. Tenai mus ne joks ne
perleisk ji ir mesk in peklos
sirūpink per daug! Juk ne esi doras žmogus negales perskir
giluma,
kad
ji
žeme
prarytu,
ta
Jeigu vyras ant merginos
. .
. j; '
kaltu mano mirties. Yra. tai ti.” ■
prakeikta
žmogžudį.
”
“
Ka.s
piktumą turi,
‘‘Bet jau trumpa man ant
toksai Dievo' daleidimas!”
bet
ak,
teilpgi
ir
kūdikis
turi
tau
esi?
”
paklausė
Genovaite,
Tada ant -nieko nežiūri.
“Vienok permaldauk Dieva žemes valanda.. Paskutini kar
ir atsikėlusi nuėjo prie geleži lygiai pražudytu tapti, Jomy
Tuo jaus norite padaryti
u|ž tavo teip smarku užsirusti- ta iszpildau kas prigulėjo ir
niu krotu. “Esu duktė kalėji lista. nenori jo už savo sunu
juoką,
nima. Nepražudyk daugiaus tau iszpažinstu savo nekalty
laikyti.
Ak
baime
ir
gailestis
mo
sargo,
”
atsake
nepažinstaTai gazdinate su Taradaika
,, , ;
nei vieno, kol anuo neiszklau- be.”
neduoda
man
atsilsėti.
Per
pu

mas
balsas.
“
Argi
tamsta
JoLaikaįs ir davadna,
“Teip-gi dekavoju tau už vi
sysi ka anas, pats apie savo
se
nakties
negalėjau
akiu
su

mylisteni
pažystai
Barbora,
Geru tėvu mergina,
kaltybe kalba. Tegul tavo tasai sokia malone, kurie man iszkuri jau senei serga ir kurai dėt. Kaip tiįc pasijutau, kad vi
Su bile kokiu neužsideda
nusakymas bus pirmas ii’ pas rodai kol vienu kartu gyveno
per liga, teip daug padarai. O si užmigo, kėliau isz lovos, kur
Tai jau gana,
kutinis. Ta viena pikta darba me, malone kurie del tavęs tu
labai tamsta myliu ir noriu sirgdama gulėjau ir stengiausi
Tuojaus bjauriai apraszo,
norint prie jo ir mažiausios da riu, nusineszu in kapus.”
prie
tamistos
langelio
prislinkkarsztai
atsidekavoti.
Bet
ak,
Nepalieka doros nei laszo,
“Teiipo-gi neatstok .nuo ma
lies neturi, atvaduok tukstanti.
Nebucziaui
galėjusi
gyva
pa

atnesziu
verksmingiatusia
žine.
Kad visu žmonių atlikus,
czais geru darbu. Tai bus ge no mylimu tėvu, buk del ariu
silikti
kad
su
tamsta
dar
viena
Szia
nakti
reikes
tamstai
nu

, Ir geriausia mergina,
riausiu daigtu ka dar gali da geru vaiku. Palinksmink arinės
mirti. Teip musu Jomylista. no karta nebueziau pasikalbėjusi,
Padora nedorelia.
ryti. Liūdnume pasilikti ir nubudimuose. Ak, negaliu asz
ri, nes tamsta tikrai aptarta kad nuo tamstos nebueziau at
Tai vyrueziai negražu,
sunkiai nusiminti nejokios prie anų nuraszyti, nes jau va
esi už tokia, pasileidele už ko sisveikinusi ir tamstai už malo
Už tai verti lazdų,
naudos neatnesza. O prie to landa mano prisiartina. Bet pa
ne
man
iszrodyta
dar
karta
ne

kia
Gotus
inskunde
ir
kurisai
Juk mergina, ne del visu,
dar*ir ta atmink, jog yra dan sakyk aniems, jog ju Genovaite,
bueziau
pasidekavojusi.
Rasi
apie
tai
insalkyma
ant
raszto
Bile kokiu pa.szlem.eku
gus. Tenai vėl savo Genovaite nebuvo piktadeja, jog asz hę^
tamsta
nori
koki
parėdymą
pa

apturėjo. Galvažudžiai jau yra
vyru,
pamatysi. Tenai jos nekaltybe kaltai mirsztu, jog apie anuos
aprinkti, tur tamstai galva nu daryti, aiJba rasi turi ka sunku
Asz numanau,
ir teisumą iszipažysi. Tenai ir vąlandoja mirties dar atminiau
ant
szirdies,
pasakyk
man
tai
kirsti.
Teip,
o
nekitaip
žada
Ir gana gerai žinai žinau,
jog aniems už viską man gero
vis,
kad
nevisi
pasleptie
jai
da

padaryti.
Asz
pati
girdėjau
Kas danesza teisingai,
padare, isz visos szirdies atsilykai
su
tamsta
lygiai
žemeje
kaip Golns su anais susitarė,
O kas melagingai;
dekavoju.”
JkĮ'
Visu Ražancziaus
pražūtu,
ir
idant
asz
kada,
no

Teisingas žinias priimu,
z“Golu, ta varginga aipjekurint tavo nekaltybe galecziau Paslapcziu Maldos
O melagyseziu nenoriu!
si žmogų, nepražudyk užsirūs
"‘Talmudo Paslaptys” visus apreikszti.”
*
*
*
Del Ražancziaus Draugijos tinęs. Atleisk jam kaip ir asz
ŽYDU TIKYBOS
Ant svieto yra daug
Genovaite clidei persigando Nariu, ant mažu korteliu, ku anam atleidžiu. Ar insipildai
:: PRISAKYMUS ::
neteisingystes.
ir ilgai isz iszgasczio nei žodi rios telpa in maldaknyges. Vi tiktai, kaip, asz tavęs czion to
Labai užimanti apysaka
Jeigu mergina iszveda. isz
isztart negalėjo. Ant galo atsi sas setas $1.00. Prisiunskite praszau. Nenoriu asz su tavimi
Per paczta, 25 Centai
kelio vaikina,
liepe: “Mano tu mylimoji, buk savo orderi ir viena doleri ant ne jokio užsirustinimo in am
Tai ja niekas nenubaudžia,
Saule Publishing Company, teip gera,’ atne§zk man žvake, adreso: Saule Publishing Co., žinas dienas nusineszti, o už
mane, tegul nebūna ne kraujo
Bet tegul vaikinas iszveda. isz Mahanoy City, Pa., U.S.A. plunksna, juodytos ir popie- Mahanoy City, Pa. U.S.A.
laszelis pralietas.”
kelio mergina,
Tai kas kita.
“O velesniai ir ant tu, kurie
*
*
*
^Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus: man galva nukirs nerodyk neVytai skundžiasi ant savo
apkantos, jog mane neteisiai
pacziuliu,
užmusze-pagalios aniems ir
Kurios maliavoja savo
prie ju prigulintiems kokia no
Veidelius ir lupeles,
rint padaryk gerybe. Nes anie
Bet retai atsitinka,
niekuom kaltais nėra, o tnlr bū
Kad paczinles skundžiasi
ti, kad anie ta nenorėdami da
Ant savo vyru,
ro. ”
.....
•
Už padabinima savo veidu,
Tasai gerasis 'nekaltai užKaip tai neseniai atsitiko
musztasis virėjas, buvo- vienas
vienam mieste,
isz tavo pagirtinu tarnu. Ne
Priesz sudžia stojo jauna
apleisk anuo paezios naszles
porele.
palikusios, o buk tėvu jo vai
Pati apskundė savo vyra,
kams, neszlaicziams.
Tasai
Kad tasai nesirūpina jos
aniems nuo tavęs priguli, nes
užlaikymu,
jo prie tavęs prrsiriszimas isz
Bet da ja erzina kožna diena,
\tikro atvede priežasti anuo
Maliavidamas savo veidus
smerteis. Numirė už tave. NeIr juodindamas antakius,
užmirszk už tai priesz visujs
O paežiai taip tasai
padoriu budu apskelbt anuoj
pabiuro,
nekaltybe!”
Kad ant savo vyrelio negali
“ Ta gera mergaite, kuri tau
kaip sakant:
raszteli paduos, apdovanok. Ji
Kas tau nemiela,
viena tiktai man teisi buvo,
Kitam nedarykite!
________________ i
kad ir visi prieszingais man at
sirado, arba teisyybe sakant,
Plieno darbininkai jau subijodames Uolaus ne vienas ne
straikuos del dar didesniu al
turėjo drąsybes už mane užsto
gų, bet tos straikos mažai ka
ti.”
Among those uho helped celebrate the I5lh •'
vsary of the
"3 . ..avings Bond on May 1
reiksz nes jos bus trumpos.
were Mrs. Dwight D. Eisenhower and nine-year-old Marilyn Miller, Washington school youngster, lhey
Fabrikantai sutiks ant dides
‘ ‘ Del savo gyventoju buk ge
are shown here in the White Hotise just after the First Lady sliced into the four-foot, oOU-pound ca e
made in the likeness of a $100 E bond. Mrs. Eisenhower is honorary chairman of the National Women s
niu algų ir tuojaus dvigubai
ru valdytojum. Ne užmesk ant
Advisory Committee for Savings Bonds. Marilyn was selected for the honor for her outstanding achieve
ments
in
the
School Savings Stamp Plan. The huge cake, decorated in four colors, was baked and o-j
pabrangins plieną.
anų nepakelemu sunkumu. Rū
nated by Clement’s Pastry Shop of Washington as a contribution to the Savings Bond Program. 3a es(
have exceeded $80 billion since E bonds were first o'fered on May 1, 1941, and today over 40 million,
pinkis apie tai, kad turėtu tei
Nežiūrint ka jums kas sakys
people own more than $40 billion in E and H bonds.
----------------------r----------------- -------- —
į
singus perdetini'us. Patsai kož
apie taksas, jusu taksos ateina iszklausyk kuris prie tavęs
naneziais metais bus dar dides
(Tasa Ant 2 puslapio),
SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.
nes.
i
'-i
.

“Dabar gana to yra,” tarė,
“kad tu pone nori padukušai
užsikarsti ant savo dorybes,
tuszczia daigta dumodama ža
di užstoti, tai bent, ant kūdikio
savo susimilk. Nes kada pagal
mano norą gyventi neprisiduosi, tegul mane Dievas perleid,
pražūsi, lygiai su savo vaiku. ’ ’
Ant tu žodžiu Genovaite su
lengvu nustovineziu balsu ir be
baimes atsiliepe: “Velyju

szimta kartiį mirti, ne kaip ant
Istorija Apie . . .
to dasileisti, ko man reiketu gė
dėtis priesz. Dievą, priesz mano
“AMŽINA ŽYDĄ”
brangius tėvus ir priesz mano
Jo kelione po svietą ir lindimai
vyra ir visus dorus žmones.”
apie Jezu Kristų.
Golns mete ant jos padūkusiai
rusta, pažiūra, tuojaus atsikrei
Per paczta, 25 Centai.
pė iszbales nuo penpykio ir su SAULE
Mahanoy City, Pa
\
teip didele smarkybe užtrenkė <
geležines duris kad ir kalėji
mas iki saivo dugno sudrėbėjo,
o trenksmas ūždamas, ilgai dar
po1 skliautus garsa’dave.
Su 283 Paveikslais
;i
Genovaite Apturėjo Žinia, Jog
160 Puslapiu
;'
Netrukant Reikes Eiti Ant
Nukirtimo
8 col. ilgio, 5% col. ploczio
Pusią nakties sulaukus, ka Iszaiszkina sapna ir kas ]
ateiteje stosis. Su priedu
žin kas palengva suduzgino in
maža langeli kalėjimo Geno planatu ir visokiu burtu. Į>
vaitės. “O mieliausia pone ar Knyga in minksztoa po- Įi
miegti?” Atsiliepe graudingas pieros virszeliuose. :: :: Į-

SAPNORIUS

I

■- Mrs. Eisenhower Helps Celebrate Savings Bond Birthday

“SAULE”

ŽiniosVietines

Antana Malakauska, isz Zions
Grove; Juozą, Waterbury; Ed
vardą, Detroit, Mich., ir Alber
ta mieste, taipgi keletą brolienu ir seserienui. Kūnas likos
parvesztas in Shenadori del
palaidojimo per Graborius
Oravitz. Laidotuves invyko
Panedelio ryta, su apiegomis
in Szv. Jungo bažny ežioje 9
valanda ir palaidota in parapi
jos kapinėse.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe
Suspausta; Robertas Velnias,
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

MAHANOY CITY, PA.

ke isz vandenio to inžinieriaus
lavona.
Jo drauge kiti surado eroplane. Ji buvo su eroplano dir
žu prisiriszus prie sėdynės. Ji
buvo nuveszta in Nesbitt Me
morial ligonine, in Kingston,
kur daktarai sako jai galva
buvo baisiai sumuszta.

pagavės ir negali su niekuomi
kalbėti.
Bet jis pranaszavo kad jo
sekėjai ir jo draugai, pasilikę
Argentinos mieste, nuvers ta
kariszka valdžia ir ji atgal pasikves in kraszta ir in valdžia.

i
sklido po visa Londoną plaka
tai, grasinndami kad Anglijos BUVĘS KAREIVIS- '
Gubernatorius Sir John Hard
STUDENTAS
ing Cyprijos kraszte bus nužu- i
PASIDAVĖ
dintas.

— Seredoj pripuola; Szv.
Silvestro, o Tautiszka Vardi
ne: Genulis. Ir ta diena: 1789
Prisipažino Nužudęs
PREZIDENTO
Saule Publishing Co.
metuose Prancūzijos kruvina
DIENOTVARKE Nepažystama Žmogų
revoliucija prasidėjo; 1938ni.,
NAUJAS
SUKILIMAS
Rofoena mainu darbininkai bu
Prancūzai paklausydami Ang
PHILADELPHIA, PA. —
vo austrai kave, bet už trijų die SUKILIMAS
UKRAINE
WASHINGTON. D. C.
lijos valdžios, uždaro savo »unu gryžo in savo darbus. RobePriesz savo liga, Prez. Dwight Veteranas-studentas, iszsipagibežiu Ispanams ir neduoda
— Joseph T. Kershetsky, na. mainos yra ant viso didžiau
polieijantams pasidavė
ARGENTINOJE
tautininkams Ispanams jokios
Nuvertė Nuo Rieliu Eisenhoweris nusibaladuojo riojes,
nuo 415 E. Centre uly., Maha sios minksztos anglies mainos..
in Texas valstija, 2,500 my- ir jiems prisipažino kad jis bu
pagelbos.
NUMALSZINTAS Traukini Su Rusu net
noy City, likos aprinktas kaipo
iu, kur jis pasakė prakalbas in vo nuszoves trisdeszimts dvie
— Ketverge pripuola Szv. Prezidentas of Board of Trus
ju metu amžiaus Anthony M.
Baylos kolegija.
Kareiviais
Ąloyzio Gonz., o Tautiszka tees del Locust Mt. ligonbute, o YUGOSLAVAMS
41 Sukilėliu Nužinta
Pargryžes, su savo žmona Russell, kuri jis visai nepažino.
Vardine: Vadulis. Taipgi ta 1 kiti nariai isz. Trustees likos ap
KVIECZIU
VIENNA, AUSTRIJA. — Mamie, jis priėmė asztuonis Anthony Russell buvo surastas
diena pripuola pirma diena rinkti kaipo: Israel Gray, isz
BUENOS AIRES, ARGEN
patikrintos žinios atei szimtus dvylika serganeziu ka- teveik užkastas ir dar gyvas
Vasario, prasideda 5:24 valan Frackville, Vice-Prezidentas;
ISZ RUSIJOS TINA. — Argentinos naujos Gerai
na kad Ukrainiecziai sukilėliai reiviu, jūreiviu, marinu ir la- net°li nuo Somers Point, N. J.
da. isz ryto, ilgiausia metu die John Scott, Pottsville, iždinin
kariszkos valdžios atstovas sa
vėl veikia, vėl, bent isz pasalu, <unu ant Baltnamu kiemo. Su Dvideszimts keturiu metu
na; 1946 metuose Amerikos kas, taipgi, Joseph Navitsky,
BELGRADE, YUGOSLA- ko kad naujausias sukilimas kamuoja Sovietus. Jie nuvertė visais jais jis su savo žmona as- amžiaus Joseph M. Macesker,
valdžia prisipažino kad ji bu isz Mahanoy Township; Victor VIJA. — Belgrado Komunis- yra numalsžintas ir tvarka vėl
meniszkai
pasisveikino. Jo nuo Mount Vernon ulyczios,
vo sudarius sutarti su Sovietu Bindi ir Peter Chaplinsky, tiszkas radijas pranesza kad insteigta ir kad keturios de- nuo geležinkelio rieliu Sovietu
traukini, kuris buvo pilnas So žmona, Mamie, tiems ligotiems Philadelphijoje, detektyvams
Rusija, kad per dvideszimts isz miesto.
Yugoslavijos valdžia ims pirk szimts vienas sukilėlis yra nu- vietu kariuomene. Reiszkia szi kareiviams pasakė:
Asz už pdsake kad jis mislina kad jis
penkis metus bendrai valdys
tis kvieeziu isz Sovietu Rusi szautas.
tie sukilėliai vėl iszdryso sto visus jus meldžiuosi, ir praszau ka nors nuszove kai jis buvo
Japonija, Amerika, Anglija, ir
buSukilėliai
buvo
Perono,
jos.
Saint Clair, Pa.—
ti priesz Sovietu Sanjungos Visagalio Dievo jus palaimin pasigėrės. Bet jis sako kad jis
Kinija. Ii' tokia sutartis buvo
Iki szioliai Yugoslavia ne vusio ir dabar isztremto dikta valdžia.
to savo nužudinto žmogaus viSena gyventoja, Mare Kralicti.”
.
°
padaryta už tai kad Sovietai kiene, nuo 212 E. Railroad uly. maža visokiu grudu gaudavo toriaus szalininkai.
Tas traukinys buvo nuo rie Po tam Prezidentas stojo in i sai nepažino.
mums padės nugalėti Japoni kuri sirgo per penkios sanvai- isz Amerikos visai už dyka.
Prezidentas Pedro A. AramPolicijantai surado mirtinai
liu nuverstas Gegužio dvide- daria ir Kongresui pasakė,
ja. Sovietai nei viena kareivi tes, numirė pareita Suibatos ry Mes tiems Yugoslavams, ku buro valdžia sako kad tas suki
szimta diena netoli nuo Szepe- kad nežiūrint kad sziais me ; sužeista Russell ir ji greitai nunebuvo pasiuntus, nei viena ta savo namuose. Velione gimė riu vadas vėl bueziuojasi su limas visiszkai sustabdintas ir
tovka miesto. Szitas geležinke tais isz taksu liko beveik du ! veže in Shore Memorial ligonikaralbina nebuvo iszszovus Lietuvoje, atvyko in Amerika Sovietais esame paaukoję dau visi sukilėliai yra arba suimti
lis jungia Lvova ir Kieva mies bilijonai doleriu virszaus, tak i ne, kur jis už keliu valandų pa
priesz Japonus, bet dabar vis in Mahanoy City, po tam giau kaip dvideszimts milijonu arba numalszinti.
tus. .
sos negali būti sumažintos, nes simirė.
ko reikalauja; 1945m., Japonai apsigyveno in Saint Clair 1909 doleriu.
Didžiausias
susikirtimas
Nieko tikro nebegalima su jau laikas pradėti valdžios sko Joseph M. Macesker yra stu
ant Okinawa salos pasidavė po metuose. Po tėvais vadinosi
Jau beveik laikas kad musu tarp sukilėliu ir valdžios kari žinoti, bet gandai eina kad
la sumažinti, atmokėti. Val dentas in Pennsylvania Insti
aszfuonios deszimts dvieju die Mare Szerkszniute. Jos vyras Amerikos valdininkai pamaty ninku buvo in La Plata, vienos
daug Sovietu kareiviu žuvo džios skola yra du szimtai sep tute of Technology. Jis moki
nu kariavimo; 1939m., garsus Juozas mirė 1930 metuose, o tu ir susiprastu kad su, pini apylinkes sostine. Vice-Prezi szitoje nelaimėje.
tynios deszimts szeszi bilijonai nosi ant eroplanu inžinieriaus,
Amerkios 'beisbolininkas, Lou sūnūs Juozas žuvo ant kares gais negalima pirktis draugu. dentas Isaac F. Rojas in ta
j Jis vaiske tarnavo nuo 1950 iki
Bet kad ežia tikrai kas nepa- doleriu, $276,000,000,000.
miestą pasiuntė bombneszius
Gehrig, susirgo tokia liga nuo lauko Vokietijoje 1943 metuo
prasto atsitiko tai tikrai žino Paskui jis laikrasztinin’kams i 1952 metu.
kurie visa tu sukilėliu tvanka me, nes už keliu dienu po tam
kurios jokio iszgydinimo nėra. se. Paliko du sunu: Joną, isz
3
JAUNUOLIAI
pasakė kad jis pasiryžęs garan
suardė.
Jis jau negales beisbole toliau Port Carbon ir Antana, York;
Sovietu kariuomene ir slapta tuoti, užtikrinti kiekvienam LAVONAS SURAS
Kita vieta to sukilimo buvo
loszti; 1943m., mainieriai pra dvi dukterys: Ona namie ir Ma
SUARESZTUOTI
Sovietu policija apsupo visa
in Santa Rosa, apie trys szim- szita miestą ir paeziupo stip pabėgėliui, dypukiui pilna lais TAS TUSZCZIOJE
dėjo savo treczias straikas per re, New York, taipgi seserį
ve gryszti atgal in savo teviszLIGONINĖJE tai septynios deszimts penkios
kąra; 1877m., vienuolika ‘Mol Antosza, Lietuvoje. Laidojo
riai ginkluota Ukrainiecziu ke, jeigu jis taip norės. Bet jis
STUBOJE
mylios nuo Buenos Aires. Bet grupe.
ly Maguires’ buvo pakarti Utarninkos ryta, su apiegomis
greitai
pridėjo,
k
’
ad
musu
Pottsville, Pennsylvanijos val in Szv. Kazimiero bažnyczioje NEW YORK, N. Y. — Trys ir ežia valdžios kariuomene ir
Kas ten buvo ir kaip tiems kraszto pareiga gerai isztirti ir
PHILADELPHIA, PA. —
stijoje. (Molly Maguires buvo 9 valanda ir palaidota in para jaunuoliai sumusze policijanta vaiskas visus numalszino.
sukilėliams
pasisekė,
aiszku
tikrai
dažinoti,
ar
tokis
dypuAiriu žnjliku gauja. Jie buvo pijos kapinėse. Graborius G. John Sutherland ir pabėgo. Po Eugenio Fuenterosa, Prezi kad tie Sovietu kareiviai ir j u kas gryszta savo valia, ar Ko Lavonas, kuri vėliau policijajili ci j antas nuvažiavo in ligoni dento Sekretoriato virszinintai isz^popieriu susekė, buvo
žmogžudžiai, kurie norėjo vis- Stabingas laidojo.
vadai neramiai dabar tenai munistai ji priverezia gryszti.
ne,
kad
jam
žaizdas
aprisztu;
keturius deszimts asztuoniu
kas sako kad ežia dar ne galas, miega.
siems mainu bosams atkerszinPrezidentas
paragino
Kon

Kai
jis
tenai
lauke
daktaro,
tie
metu amžiaus Leonas Kovals
bet kad dar daug daugiau tu
ti; ir. savo žmones indeti in tu
gresą
apsvarstyti
dvideszimts
trys jaunuoliai buvo atveszti sukilėliu ir ju vadu bus iszžukis, buvo surastas tuszczioje
bosu vietas). 1788m., Suvie Pottsville, Pa.—
in ta paezia ligonine, kai jie su dinti pirm negu tvarka bus vėl BARTINDERYS
asztuonias bylas, pirm negu jie! stuboje ant St. Alban Place
nytu Valstijų valdžia buvo pri Ana vakara, Lietuviu Moterų
nutrauks savo posėdžius del ulyczios.
pažinta kai New Hampshire Kliubas isz Schuylkillo pavie sižeidė savo automobiliaus ne investa in szita kraszta.
SUARESZTUOTAS vasaros. Tarp tu užsilikusiu Isz pradžių policijantai mis
valstija, priėmė Amerikos Kon to, turėjo savo menesiui susi laimėje. Policijantas visus tris
In Balboa, Panama, buvęs
bylu yra bylos del užsienio pa tino kad jis buvo per galva perstitucija. Tai buvo devinta rinkimą in Necho Allen sve ligoninėje suaresztavo. Jie yra Argentinos diktatorius Peron
PHILADELPHIA, PA. — gelbos, musu mokyklų ir musu szautas, bet vėliau Daktarai
valstija ta musu Konstitucija tainėje. To vakaro pirmsede George Schuster, John Regan nieko nesako ir nuduoda nieko Szeszios deszimts keturiu me stubu, namu.
buvo ponia E. J. Dalton isz ir Raymond McLaughlin; visi
isztyre ir nutarė kad jis buvo
priimti.
nežinąs
apie
ta
sukilimą.
Jo
tu
amžiaus
bartinderys,
Peter
Vos suspėjo sugryszti in mirtinai susižeidęs kai jis puo
Frackvilles, kuri padekavojo tik po dvideszimts metu.
— Petnyczioj pripuola Szv. ponai R. Gurieviczienei už pa Tie trys susipesze su kitais daktarai sako kad jis yra szalti Bulack buvo suaresztuotas už Balt-namu kai Prezidentas la lė ant grindų. Iszrodo kaa jis
Pauino, o Tautiszka Vardine: sekminga Kart Parti kur invy- jaunuoliais viename saliune
apmuszinima vieno kostumerio bai susirgo ir greitai buvo nu- buvo gerokai inlkauszes, pasi
Laimute. Ir ta diena: 1941 me ko Shenadoryje, o pinigai pa ant Amboy Road. Kai polici Price $2.50s“** -°'“'
keturios deszimts metu am vesztas in Walter Reed ligoni gėrės, nes policijantai rado szatuose Naciai isz pasalu insiver- skirti del Slauges (Narsu) Mo jantas John Sutherland sten COLORS: Red, Black, Green,
žiaus Louis Weiss.
ne, 'kur jam keli daktarai ope lia jo kelias tuszczias vyno bonže in Lietuva; 1933m., Naciai kinystes Fundo. Szimet Kliu giesi juos perskirti, szitie trys
Blue, Gray, Copper.
Detektyvas Edward Shick racija padare.
kas.
panaikina Socialistu Partija bas inteike del dviems mergi užsipuolė ant policijanto ir ji
sako kad kostumeris Weiss
Vokietijoje. Pradžia visu par noms slauges mokslą del pane apdaužė.
stengiesi sutaikinti bartinderi
»2»4
Cziuozike Rengėsi Vėl Ženytis
tijų ir draugijų panaikinimo lėms: Katre Rittleiute, iszShesu jo žmona, kuria jis tuo lai
Vokietijoje; 1940m., Prancuzi- nadoro', ir Rosemary Turolaite
ku musze. Kai norėjo juos per
INŽINIERIUS
MM
j a pas i du o d a. Vo k i ec z i a m s, pa - isz Saint Clair. To vakaro
skirti tai bartinderys nusistve. siraszo pasidavimo sutarti prakalba sake ponia Baldwin
re už pagalio ir reže jam in gal
UŽSIMUSZE
Compiegne mieste. Juodos die isz Lakewood. Kliubas laikys
va.
1442 Km Wr
nos Prancūzams; 1941m., Hit savo ateinanti Birželio Szokis
Policijantai nuveže Weiss in
leris puolasi ant Rusijos; 1943 Birželio 27-ta diena in Saldž., Jo Drauge Pavojingai
Allert Einstein Medical Center
m.,. Amerikos vaiskas pasza.uk- J. Szirdies parapijos svetaineligonine, o bartinderi patupdiSužeista
tas in Detroit, Mich., miestą, je*in New Philadelphia, to va
no in kalejima.
numalszinti sukilinus tarp bal karo Komitetas bus: Ponios:
LAKE SILKWORTH, PA.
tųjų ir juoduku; 1230m., Didy Helena Sanikievicziene, Tere
NAUJAS POLICIJOS
—Chimijos inžinierius isz Phisis Lietuvos Kunigaiksztis sa Roga ir Ona Butts. Liepos
_■ '
v
»
ladelphijos užsimusze ir jo
Rimgaudas su savo kareiviais susirinkimas invyks Liepos 10
VADAS IN CIPRUS
drauge buvo labai suž sista kai
pergalėjo ir iszmusze du szim- ta. diena in Mansion hoteli, Ma
jųdviejų pasisamdintas mažas
tu tukstancziu Vokiecziu; 1941 hanoy City, o to vakaro pirm
LONDON, ANGLIJA. —
eroplanas nukrito ir sudužo in
m., Italija, pasekdama Vokie sede bus ponia J. Drabiene.
Anglijos valdžia yra paskyrus
Lake Silkworth, apie keturio
cziu pavyzdi, paskelbė kara Rugpiuezio susirinkimas invy
geriausi ir augszcziausi savo
lika, myliu nuo Wilkes-Barre,
priesz Rusija.; 1941m., mainie- ks 10-ta diena in Necho Allen
policijos vada, in Cyprus
Pennsylvania.
kraszta, sutvarkinti ir sustip
riu straikos Lewiso sustabdy svetainėje, o to vakaro pirmse
Trisdeszimts dvieju metu
rinti Anglijos nekariszka po
tos.
de bus ponia. And. Slovickiene, amžiaus inžinierius Robert Da
- t. • .
licija tenai.
isz Shenadoro.
vis, kuris dirba in Catalytic
Shenandoah, Pa. —
Leitenantas Pulkininkas B.
Construction fabriką, PhilaBuvus miesto gyventoja, Ane Philadelphia, Pa.—
C. White yra pasiunstas isz
delphijoje, buvo pasisamdines
le ( Malakauskiute) Grulžiene, Sukatos ryta, apie 6:45 valan
Anglijos in Cyprus.
maža vieno inžino eroplana, su
nuo 37 Fuller uly., Waterbury, da, perkūnas trenke in bokszta
Jo tenai pasiuntimas aiszkuriuo jis su savo drauge, de
Conn., kuri sirgo per tris san- Szvento Andrejaus bažnyczia,
kiai rodo kad Anglija neketina
vyniolikos metu Virginia PisimitiKi
rum
vaites ir gydosi iri Szv. Marijos ant 19-tos ir Wallace uly., taip
ja Henie sako kad jiedu apGarsi ant ledo cziuozike,
isz Cyprus pasitraukti, ar sukorik, Bell Telephone kompa
siženys kada nors szi mene
ligonbuteje, numirė pareita gi kiti namai prie bažnyczios
kilelems nusileisti. Cyprus Sonja Henie ežia iszeina isz
nijos darbininke, gryžo in Phi
si Europoje. Jiedu buvo
Ketvergą. Velione gimė She- likos pa,trenkti. Daug iszkakraszto Graikai isz visu pusiu, New York miesto kliubo su
ladelphia.
draugai jaunystes dienose in
nadoryje. Apie penkiolika me- dos padaryta.
pasalomis puolasi ant Anglijos savo businuoju vyru, Niels
Tas ju mažas eroplanas nuOslo ir vėl susitiko ana vasa
atgal velione apsigyveno mies
Onstad, laivu milijonierių
kareiviu ir policijantu.
kriot in ežerą kur vanduo buvo
ra kai Onstad atostogavo
Saule Publishing Co.,
te Waterbury, Conn. Jos vy
Szitas policijos naujas vadas savininku. Jau du sykiu žetik trijų pėdu gilumo. Jaunas,
Waynesburg,
Pa.
—
Norvegijoje.
ras pasimirė keliolika metu at
Mahanoy City, Pa. - U.S. Ai buvo tenai pasiunstas kai pa- nota szita graži cziužike Son
trylikos
metu
vaikas
isztraugal. Paliko keturis brolius: Amerikos Plieno kompanijos.

