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Eroplanas Erpplane

Czia lakūnas sėdi in maža
eroplana, dideliame eroplane. Kai tas didelis eroplanas
T-29 pakyla in padanges, tas
szitas mažas eroplanas, in ta
eroplana intaisytas, visa ta

Isz Amerikos
POLICIJANTAS .
.
PRAVARYTAS

Apvogė Pasigėrus!
Žmogų Kalėjime
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Paspruko Nuo Anglu
AIRISZIAI
TRUMANAS
SOVIETAS
EROPLANAS
APLEIDŽIA
NUSIŽUDĖ
NEBUCZIUOJA
NUKRITO
TEVISZKE
“BEIBUKES” MASKVA, RUSIJA. —
30 Žuvo

LAGOS, NIGERIA. — Trisdesaimts žmonių žuvo kai Ang
lijos eroplanas, skrisdamas isz
Nigeria in Londoną nukrito ir
sudege. Žuvusiuju tarpe buvo
Amerikietis, trisdesaimts dvie
ju metu amžiaus, G. K. Eysaman, isz Mohawk, N. Y. Jis bu
vo Mobil Oil kompanijos atsto
vas in Nigeria.
Eroplanas “Argonaut” pa
kliuvo in audra padangėse. Del
kokios ten dar nežinomos prie
žasties tas eroplanas staiga
pradėjo leisti žemyn ir paskui
stacziai nukrito.
To žuvusio Amerikieczio
žmona yra neszczia. Jiedu turi
viena dukrele.
Tas eroplanas jau buvo sugryžes in aerodroma ir buvo
dideli eroplana vairuoja ir pradėjęs leistis žemyn, kai jo
tvarko. Szitaip darbininkai ratai užkliuvo už medžiu vir
ir mokslincziai gali patikrin sziuniu. Jis iszrove keletą dide
ti visus to didelio eroplano liu medžiu kai jis nukrito, suelektrikinius intaisus su sai | dužo ir sudege.
tu mažu eroplanu.
Žuvusiuju vardai dar nebuvo paskelbit kai mes szitas ži
kad jis dar daugiau turi, bet nutes gavome.
kad jis tuos pats pasilaikys. Jis
parode jiems dar keturios de
7 Metu Amžiaus
szimts szeszis dolerius.
Tas suaresztuotas žmogus,
Diregentas
Bell, toliau aiszkino kad kai
policijantas William O’Brien
ji nuvede in kalėjimo kambarį, j
jis ji persznekejo ir intikino '
kad bus daug geriau ir saugiau
(Tasa Ant 4 Puslapio)

-PHILADELPHIA, PA. — LOSZIKE
Jaunas policijantas,
dvideszimts asztuoniu metu amžiaus
Williaan O’Brien, trijų vaikucziu tėvas, kuris buvo tik pus- Amerikos Legijonieriai
treczio meto iszdirbes kaipo
Protesutoja
sargas policijantas, buvo pra
varytas, už tai kad jis yra intartas už apvaginejima suaPHILADELPHIA, PA. — į
resztuotu žmonių kalėjime.
Amerikos Legijonieriai ir visi į
Jo alga buvo pusketvirto kiti veteranai yra pareiszke sa-'
tukstanczio doleriu ant metu. vo pasipiktinimą kad miesto
Policijos
komisijonierius, valdžia yra pasikvietus loszikeį
Thomas J. Gibbons, iszgirdes Gale Sondergaard del keliu lo-!
apie tas vagystse, ar beWt apie szimu in Fairmount Parka. Jie j
viena isz tu vagyscziu tuojaus sako kad jos pasirodinimas
insalke ta policijanta pravaryti. czia butu visiems geriems pilieTrisdeszimts penkių metu cziams sarmata, nes ji yra Koamžiaus Warren W. Bell buvo ' muniste, ir ji neužsigina kad
suaresztuotas už girtuokliavi į ji buvo ir yra Komuniste.
mą ir buvo nuvesztas in polici Ji buvo patraukta in teismą
jos stoti. Jis ant rytojaus buvo! ne tik miesto tarybos bet ir Se- j
paleistas ir pareikalavo kad nato komisijos ir ji per visus I
policijantai jam jo pinigus su ! tuos tardinimus neužsigyne!
gražintu. (Paprastai, kai žmo į kad ji yra Komuniste.
gus buvo patupdintas in kalė Į Ir po teisybei, mes sutinka
jimą, policijantai paima yisus me su tai Legijonieriais. Kam ,
jo pinigus ir in atskirus kon- mums reikia tokia boba ant
vertelus juos indeda, užlipdo ir ranku neszioti, kai mes turime Į
padeda saugioj vietoj, ir pas tukstanczius geru, gabiu ir
kui tam žmogui juos sugražina, gražiu losziku, kurios gal dar
kai jis buvo paliestas isz kalė ir geriau moka loszti negu szi-j
jimo.)
ta mergpalaike.
Tai ir su szituo žmogumi po Legijonieriai sako kad jie
licijantai dare. Jis padėjo ant nenori tos loszikes griekus|
stalo septyniolika doleriu. Trys skaityti ar ja apszmeižti, bet j
jauni policijantai, Paul Narke, kadangi ji vieszai yra pasa
Ramond Simkins ir Jack Hell kius už Komunistus, tai jos vie
man, jo paklausė ar tik tiek pi ta yra Rusijoje, o ne ant Amenigu jis tebeturis. Jis atsake' rikes estrados.
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komuniste!

Joey Alfidi, septynių me
tu vaikas, New York mieste
czia nebaik au j a kai jis, iszkeles ranka veda, direguoja
muzikantus orkiestroje. Jis
jau yra vedos dvi simfonijos
orkiestras, ir ateinanti rude
ni ir ves, direguos New York
Philharmonic orkiestra gar
sioje Carneige Hali svetainė
je. Jis pats moka puikiai
grajinti ant net dvylikos orkiestros ir kapeli jos dudu ir
triubu. Jis kasdien per szeszias valandas mokinasi mu
zikos.

OXFORD, ANGLIJA. — Aleksandra Fadeyevas, garsus
Buvęs Amerikos Prezidentas Sovietu raszytojas, su keliais
Harry S. Trumanas griesztai draugais vodka mauke raszytopasakė kad jis nesutinka bu- ju kliube, Maskvoje, kur jie
cziuoti mažus kūdikėlius “bei- linksmai vaiszino užsienio rei
bukes,” kaip paprastai politi kalu agenta, Komunistą dran
kieriai daro, pasigerinti tu ma- ga.
In ta kliuba, staiga inejo trys
žucziu motinoms.
Jis pasiaiszkino kad tokis sulysę, iszbale žmogystos. Tie
bueziavimas nėra sveikas, ir trys buvo ka tik paleisti isz Si
greitai pridėjo kad jam rupi ne biro, kur tas raszytojas Alek
savo, bet tu mažucziu sveikata. sandra Fadeyevas buvo jus pa
Jis toliau aiszkinosi: “Kai smerkęs ir isztremes.
“Ka esi dares per visus tuos
per rinkimus man visu motinu
balsai votai rūpėjo ir buvo rei metus?” Vienas isz ju užklau
kalingi, asz nei tada j u mažu- sė. Kiti du, nei žodžio neprasi
czius nesutikau bueziuoti. Tai tarė, bet tik žiurėjo jam sta
kam man dabar pradėti, senat cziai in akis.
Po keliu minueziu visi trys
vėje?”
Jis dar toliau pridėjo “Del iszejo ir dingo tamsumoje.
saves, asz nepaisnieziau, bet tie! Raszytojas Aleksandra Fa
mažucziai dar negali kalbėti ir! deyevas savo draugu atsipranegali pasakyti ar jie nori su szes, nuėjo in savo kambarį,
szitu seniu bueziuotis, ar ne.” užsirakino duris ir paleido kul
Po to invykio, ta vakara jis ka sau in kakta.
per prakalbas, Londone, persergejo visus per daug nesiti
Plieno Fabriku Vadai
kėti isz ateinaneziu Amerikoje
rinkimu ir isz Rusijos saldžiu
žodžiu ir draugiszku szypsniu.
Jis toliau perspėjo, kad szi-i
tas Rusijos draugiszkumas yra
ne tik palszyvas, bet ir veid-!
mainingas.

AUTOBUSAI

Juodukai Straikuoja,
Nevažiuoja

AIRIJA. — Vargiai kur ra
sime tokius žmones kaip Airiszius, kurie taip karsztai mylė
tu savo kraszta, ir kuriu tiek
daug skubintus! isz savo kraszto iszvažiuoti, savo teviszke
apleisti kaip Airisziai.
Ana sanvaite Airijos val
džia paskelbė sanskait-a tu, ku
rie apleido ar apleidžia dabar
savo teviszke, Airija.
Nuo 1951 metu daugiau kaip
du szimtai tukstaneziu, trys
szimtai devynios deszimst to
kiu Airisziu apleido
savo
kraszta, ir iszvažiavo in Angli
ja, ar kur kitur.
Tai didžiausias tokis isz sa
vo kraszto iszvažiavimas nuo
1881 metu.
Reiszkia, daugiau Airisziu
isz savo kraszto per ta laika,
negu vaiku gimė.
Kaip žinote Airijoje mažiau
sia kūdikiu užgimsta, negu bet
kuriame kitame kraszte, (apie
devyni su puse del kiekvieno
tukstanczio suaugusiu). Prie
žastis to yra, kad vyrai Airi
sziai nesiženija kol jie jau be
veik pasensta, nes jie mažai už
dirba ir jaueziasi per biedni ženytis kai jie yra jauni.
Dabar Airijoje randasi tik
du milijonai asztuoni szimtai
devynios deszimts keturi tukstaneziai žmonių. Ir ju skaiezius
kas metai mažėja.

MOTERISZKE
UŽSIMUSZE

Devyniolika Anglu karei
viu buvo užmuszta per miszko gaisra, netoli nuo Nicosia
Graikijoje. Ta miszka pa
degė Generolo Georges Gri
vas palydovai, kai Anglijos
kareiviai buvo ta miszka
apsupę isz visu pusiu.
Generolas Georges Grivas
yra “EOKA” sukilėliu va
das priesz Anglijos kariuo
menes.
Daugiau kaip du tukstancziai Anglijos kareiviu buvo
a.puspe ta miszka, kur tie su
kilėliai buvo pasislėpė, bet
per to miszko gaisra visi su
spėjo pasprukti. Pats Gene
rolas Georges Grivas du sy
kiu in mažiau kaip viena san
vaite paspruko isz Anglių
kareiviu.
Szimtai žmonių mate ja ant
to bokszto ir mate kai ji krito
žemyn, bet negalėjo ja sustabdinti.
Policijantai sako kad ji bu
vo penkios deszimts devynių
metu amžiaus Ponia Serafini
Vincini Locatelli, fabrikanto
žmona. Kode! ji nusižudė poli
cijantai sako kad jie dar nėra
sužineje.

MONTGOMERY, ALA. —
Jau szeszi menesiai kai juodu-!
Nuszoko nuo Katedros
David J. McDonald, (po
kai straikuoja priesz autobusiu ’
MILANAS, ITALIJA. —
kompanijas ir tais autobusais! kaire) Plieno Darbininku
Unijos Prezidentas czia, Moteriszke juodai apsirėdžiu
nevažiuoja.
Ir czia Pietiniu Valstijų: New York mieste, tariasi su si, per deszimts minueziu sėdė
miesutose daug daugiau juodu Plieno Fabrikantu Vice-Pre- jo ant vieno Milano Katedros
ku važiuodavo autobusais negu zidentu, John A. Stevens, i bokszto, ir paskui nuszoko. Ji
Unija nutraukė visus pasi- į nukrito tris szimtus pėdu ir už
baltųjų žmonių.
Juodukai paskelbė straikas* kalbėjimus tarp trijų di- Į simusze.
priesz visus autobusius nes jie džiuju fabriku atstovu ir da
buvo priversti važiuoti užpa-! bar Unijos Prezidentas Mc
Ir Floridoje Ne Per Szilta
kalinėse sėdynėse, ir jiems ne Donald sako, kad unija
buvo valia maiszytis su baltai stengsis užvesti pasitarimus
su tais fabrikantais pavie
siais.
Dabar tie autobusiai važiuo niui.
ja tuszti ir kompanijos bedavoja kad biznis tokis prastas kad
AUTOMOBILIUS
jos in skola eina
ir
ilgai
negao
les savo autobusius laikyti
NUKRITO 50 PĖDU
tuszczius ant ulycziu. Kompa-i
i nijos stengiasi susiderinti, su- į SECAUCUS, N. J. — Motesitaikinti su juodukais sutik riszke isz Moonachie, New Jer
dama pavėlinti juodukams im sey užsimusze, kai jos automo
ti sėdynės autobusyje kur tik bilius nubėgo nuo vieszkelio ir
jie randa, bile tik ne szalia bal- nukrito apie penkios deszimts
tuojo žmogaus. Kompanijos pėdu ir atsimusze in dideli
teipgi paskyrė juodukus drai- ‘ ‘ tractor-trail er ’ ’ troka.
verius ant tu autobusiu, ku Keturios deszimts penkių
riuose dauguma keleiviu yra metu amžiaus Ponia Dorothy
! juodukai.
L. Garfs, rodos negalėjo savo
! Bet juodukai nei ant to nesu automobiliaus, del kokios ten
tinka. Jie sako kad jie ant tu priežasties suvaidinti. Ji jau!
autobusiu nevažiuos kol jiems buvo mirus, kai policijantai j
Elise Gammon czia paro ninkai prasze pavelinimo nu
bus pripažintos lygios ir pilnos) nuveže ja in ligonine.
traukti. Ji sako kad in Mi
do kad net ir Floridoje ne
teises.
ami Beach nei biski neszilper szilta. Ji czia sėdėdami
Szitos juoduku straikos pa
cziau kaip in St. Paul miestą
prie mariu kranto apsivilko
plito po beveik visus Pietiniu
^Pirkie U. S. Bonus! su svederiu, kai laikraszti- Minnesota.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

“SAULE”

Kas Girdėt
In Rio de Janeiro, suaresztuotas už tai kad jis žmones
gydė, kaip daktaras, 'bet netu
rėjo laisniu, pavelinimo gydinti, langu mazgotojas, Alves de
Sousai policijantams pasiaisz
kino:- “Asz buvau tiek daug
invairiu liekarstu pasivogęs
isz daug ligoniniu, kad asz tu
rėjau jas greitai parduoti pirm
negu jos sugestu.

je, dvi jaunos ręsta,uranto tar
naites insiszneko advakato ofi
se, kur abi buvo atėjusios rei
kalauti divorsu nuo savo vyru.
Besisznekucziodavos apie savo
vyrus jos dažinojo kad abi jos
apie ta pati vyra, kalba. Tada,
vietoj divorso abi apskundė ta
vyra už tai kad jis be divorso
turėjo dvi pacziutes.

Price $3.00 s'“' p”i°* ■*,u 2523 W. 69th St. Chicago 29, vė akmeni, liepe anam ranko gas kriminaliszkas apraszy

In Madison, Wisconsin, Po
nia Erwin Heldt buvo suaresztuota kai ji su savo automobi
liu davę in kita automobiliu.
Tas kitas automobilius buvo
jos vyro.
Teisėjui ji pasiaiszkino kad
ji tyczia davė in savo vyro au
tomobiliu, jam atkerszinti, nes
jis ana diena buvo jos automo
biliu sumuszes.

In Tucson, Arizona, policijantai jieszko vagies, kuris inszoko in Pono Walter Prideaux
automobiliu, pasivogė jo 'žiedą,
laikrodėli ir du doleriu, iszstume ji isz automobiliaus ir sau
—*----- ::--------nuvažiuodamas jam pasakė:
In Long Beach, Californijo“Asz tavo automobiliu paliki je, suraesztuotas už pasivoginsiu ant anos ulyczios, nes asz ma troko kuris buvo pilnas pyne automobiliu vagejas,”
ragaicziu, jurininkas Robert
Hamstead, dvideszimts dvieju
In Pasadena, California, de metu amžiaus, policijantams
vyniolikos metu amžiaus, Dan paskae: Asz negaliu suprasti
Thrasher, suaresztuotas už ap kam ar kodėl asz tuos pyragaivogimą gazolino stoties, szto- czius pasivogiau, nes asz ju nero, policijantams pasiaiszkino: apkencziu.
■Asz tik stengiaus susirinkti
gana pinigu stoti in kolegija.
In Anderson, South Caroli
“

na, suaresztuotas už triukszmo
sukėlimą, kai jis susprogdino
dvi dūlio sztangutes per poli
tini susirinkimą, buvęs kalinys
Andes Wood, policijantams pa
siaiszkino: Per tas to politikieriaus prakalbas beviek visi
snaude ar miegojo ir asz norė
Automobiliams gazolinas pa jau juos pabudinti!
brangs viena centą ant.gorcziaus; guminiai ratai, tajeriai
visu doleriu bus brangesni.
Paprastam žmogui, kuris vidutiniszka automobiliui turi ir
vairuoja, kasztuos per didesnes
taksas, apie asztuoniolika cen
tu per sanvaites daugiau ta sa
Nauja Mada,...
vo automobiliu vairuoti ir už
laikyti.
Nauja mada, naujas būdas,
Sziu metu automobiliai ima In Lietuva grūste grūdas
atpigti už tai kad kompanijos Kad už dovanas vaikina
sziais metais mažiau ju parda Jauna nuotaka szokina.
vė, ir už tai kad daug žmonių Nematau ežia blogo
nieką, *
dabar laukia 'pirktis ateinan
cziu metu anuja automobiliu. Bile dovanas palieka.
Bet kad szoksite, vyrueziai,
Ateinancziais metais auto Tai nespauskit pana
drueziai,
mobiliu fabrikai daug mažiau
nauju automobiliu pagamins ir Užlaikykit politike,
iszleis, nes sziais metais jie per Imkit kita, ja palike:
daug tu nauju automobiliu pa Pasilsėti reikia duoti,
gamino ir dar net ir iki dabar Ryt in szliuba tur
važiuoti.
nebegali ju iszparduoti.
1

• •

Ar laukiate ateinancziu me
tu pirktis nauja automobiliu?
Tie nauji automobiliai turės
mažesnius ratus, bus žemesni
dr dar brangesni; nuo szimto li
gi pusantro szimto brangesni.
• ■

—
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Pypkes Durnai
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Anglių kompanijos tiek ang
lių dabar siunezia in užsieni,
kad jos negali gauti gana lai
vu. Už tai jos dabar yra suda
riusios bendra kompanija, ku
ri turi daugiau negu penkios
deszimts milijonu doleriu, ir'
kuri ima. savo laivus statydin
tis.
Europos krasztai pernai tu
rėjo isz užsienio pirktis dvideszimta nuoszimti savo augliu ir
aliejaus.

•Pragyvenimas dar biski pa
brangs, nes algos pakils, kaip
plieno darbininkai pareikalaus
ir gaus didesnes algas. Kitu
Unijų vadai paseks plieno dar
bininku unijos pavyzdi ir panasziai pareikalaus didesniu
algų.

Maistas, drabužiai ir raudos
biški pabrangs. Paskolų, morgieziu procentai, nuoszimcziai
jau dabar yra pabrango.
~
In Fort Lauderdale, Florido-

Philadelphia, Pa.—
Intelegentiszku
naujakuriu,
Vytauto ir Irenos Laivickaites
Karalių gyvenaneziu 3120
Richmond uly., duktė, panele
Virginija Karaliūte pastaroji!
laiku ežiai pagirtinai užbaigė
mokslą augsztosios mokyklos
vadinamos Girl’s High Schoo]
ir ingy jo da ir “Nursing Scho
lar shipa”, nors ji isz visu ten
134-riu mokyniu-paneliu ir bu
vo pati jauniausia. Vienok ji
svajoja ne tik būti “nurse”
bet nori da ingyti ir mokslą
medylkeb-gydytojos, kaip pa
prastai žmones sako, dakatres.
Taip jai, kaip ir jos gerbia
moms gimdytojams pa.reiszkiu
jenkiu tarme: “Congratula
tion 1 ’ ’
— Musu ežia garsioji vi
suomenine veikėja, ponia Al
bina Jaskelevicziute Czdbatoriene pastaroji! laiku sirgo, da
bar jau jai yra kur kas geriau.
—K. V.

Pirkie U. S. Bonus
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Stormfield Danguje; Pabėgė
Illinois.
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3— Dainų Szventes. leidinį ant žemes, nes del jo buvo per No.103—Vaidelola, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
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kiekvienas choristas gauna re sunkus. “O tai Benaiti!” tarė isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
gistracijoje nemok am ai.
motina, “negai ant oro užsitu izio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
4— Chicagos meras Richard rėti, kada kas neprilaiko. Sau užliek u. Su paveikslais. 177 Per Neatsargumu in Balta
J. Daley iszleido proklamaci le, menuo ir žvaigždes ant dan dideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis;Viesz
ja, pagal kuria Liepos pirmo gaus laikosi ir sukasi, norius No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
ji yra skelbiama Lietuviu Die nematome, a.r anas kas prilai talpinusi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
ko ar ne, ar kas ana suka. Anos Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
na.
5— Dainų Szventes tvarka: yra didesnes kartais ir už visa ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kil
Birželio 30 d.,‘12 vai. diena ben žeme, su miestais, giriomis ir sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
dra repeticija Coliseum’s. 3 su szia begaline gire; jai viena Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
vai., po pietų muziku, choru žvaigžde nupultu, tai uždengtu Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
valdybų ir muzika, besidomin- visa szita gire ir vis labai su ir visos bobos; Teipgi juokai
No.166—Apie Simus Malcziu susirinkimas, 6 vai. vaka trupintu.” Vaikelis augsztyn rodos, trumpi pasaka itymai i) kiaus; Iszklausyta Malda
Vargszo; Geras Mede jus. 20c.
žiūrėdamas klausė: “Kaip-gi t. t., 52 puslapiu, 20c.
re bendra repeticija.
Po repeticijos Coliseum pa tai yra?” Atsake jam motina: No.112—Trys apysakos apie
No.172—Apie Duktė Mariu;
talpose vyksta, susipažinimo “Tai Dievas visagalis su ran pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
ka mums nematoma anuos’sun- czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
vakaras.
Nedeldieni.: Liepos 1 diena: kuinus užlaiko ir suka ir pa- Kristupą; Juokingi szposelei; No.173^—Apie Talmudo Pa
10 vai. ryto iszkilmingps pa stum, kad vienas su kitu nesu Kaip traukt giliukingai Einiki slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszmaldos Szv. Kryžiaus bažny- sitrenktu, o mums ir kitiems ir kiti szposeliai, 20c.
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
czioje, 4557 So. Wood St., Szv. szviestu.” “O kaip galingas No.l 16—Istorija ape Siera
N o.175—Kuczios Žemai tęs;
Miązias atnaszaus pralotas Ig tasai Vieszpats, suszuko, “asz ta. Puikus apraszymas. 119
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
nas AlbavicziUs, pamokslą sa vos tiktai ant valandėlės galė puslapiu, 20c.
darė Anglis; Kairaiecziu Aimako Jo Eksc. vyskupas V. Briz- jau palaikyti nedideli akme No.119—Keturios istorijoj, navymai; Eiles; Kokis Budais
gys. 8:15 vai., ryto vyksta ni.”
apie Gražia Haremo Nevalnin- Apgavikai Apgauna Žmonis;
Evangeliku Liuteronu pamal Rūpestinga motina neuž- ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
dos Szz. Petro ir Povilo 'bažny- mirszdavo ji pamokinti apie Vaikuęziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
czioje, So. Halsted ir 19 PI. nesveikas žoles, su kurioms ga 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
(kampas). Pamaldas laiko E v. lima. apsinuodyti, kurios girio No.120—Dvi istorijos apie
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
Kun. A. Trakis. 3 vai., po pie je daugybėje auga. Parode Valukas isz girios; Ant neinutų Dainų Szventes pradžia. 7 anam vilkuoges, žalplunksni, ao. 58 pus., 20c.
Kitokios Knygos
vai., vakare baigiamasis Ban dyguldagi, cikuto szakneles ir No.127—Trys istorijos apie
ketas Sherman viesžbutyje. musmiri. “Saugok Dieve, kad Duktė Pustyniu; Peleniute;
Bankete dalyvauja Jo Em. isz tu nei viena nesuvalgytum, Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
N o. 178—Tikrausias Kabalas
Saule Publishing Co.,
Kardinolas S. Stritch, ir taria atmink, kad nieko popinu ne No.l2&—Dvi isztorijos: Vai arba atidengimas Paslapcziu
Mahanoy City, Pa. - U. S. A. žodi Lietuviams kultūrinin valgytam pirma negu man pa
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateitos su pagelba Kazyrom.
rodai. Žinok, jog suvalgius, tu No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
kams.
Placziau visa progama bus rėtumei sunkiai sirgti.” Bet
No.180—Kvitu Knygute
Ka raszo Ponas S. Pasilskis, iszdestyta Dainų Szventes lei gera ir iszmintinga. motina dar Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigias turi savo vieta: del Iszmokejimo Pinigu Ligo
isz Cicero, Ill.—Gerb. ‘Saules’ dinyje.
rųpestingiaus
ji
persergejo
.
niams. 35c.
Redakcija :mano prenumeratos Dainų Szventeje busime su a|pie nepaklusnumai, prieszin- Ka pasako katras paeziuojas,
180’A—Kvitu Knygute
laikas pasibaigė. Noriedamas važiavę isz visu krasztu, viso gavima, pasigodejima ir apie 76 puslapiu. 25c.
kad ‘Saule’ ir toliau lankytu kio amžiaus, czia gimė ir augę, kitus vaiku amžiaus peržengi No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaus
mano namus. Siuncziu užmo ir naujai atvykę in szi kraszta mus, privadžioclama anam: Ketvirtas Prisakymas Dievo, nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kesti ir praszau ir toliau siuns- ir su invalidomis pažiūromis. “Ta daryk, ka asz tau liepsiu, Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
Beda; Tams u nūs prigauna. 58 No.194—Trumpas
Kataliti man ‘Saule.’ Su pagarba,
Lietuviszkoji daina mus su neprieszginauk, apsivalyk tan puslapiu, 20c.
kiszkas Katekizmas, pagal iszS. Pasilskis.
jungs vienyben ir sustiprins kiai rankas, o veidą piausk No.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauslšįio, su
pasiryžimą kovoti už laisve pa kasdiena, kartais apsimazgok mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurtas Naudingais Padėji
vergtam musu tėvu krasztui. visa kuna, Dievo dovanas var ni. 62 puslapiu, 20c.*
mais. 35c.
“Saule”, kaip szviete, taip
— JAV ir Kanados Lietuviu tok su miera, nes vis jieszkok
No.134—Dvi istorijos: Baisi No.196—Stacijos arbd Kal
geresniu,
nes
gali
stotis
rustinir dar tebeszvieczia tikriems
Dailiu Szventes Komitetas.
varija Viesz. Jezuso Kristuso
ggu, nevaliu, godulingu; o man Žudinsta, Urlika Razbaininka,
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
15o.
43 puslapiu, 20c.
tuviai “Saule” palaiko su sa ^♦♦^♦♦♦♦♦X**Z*********w*********i**Z* ir Dievui 'be alidekavojimo per
žcngtumai insakymus mano, No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—-Graudus Verksmai
vo prenumeratais.
GENOVAITE
teip-gi ir gerojo Dievo, o per ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimąs prie Apmislinimo Kanczios Viesz. Mu
tai inpuoltumai in kaltybe. tas. 61 puslapiu, 20c.
No.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
Tuomi
kartu
asz
ant
tavęs
buDAINŲ SZVENTES
reikalinga ant Gavėnios. Pa
cziau pikta, o gal i aus Tėvas bertas Velnias; Medėjus; Kaip
KOMITETO, aviecziu. Savo pakriauszio ne dangiszkasis ir aniuolas sargas Kuzma Skripkorius Likos Tur gal senoviszko būda, 15c.
No.198—Gromata arba Mu
dalies sienas paredydavo grą nuo tavęs atstotu, o vėliau tave tingu Ponu. 35c.
PRANESZIMAS
No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
žais straigiu kiautais, kiminais giriniai gyvuliai prarytu.”
krepemis ir szviesais akmenė “Tokie nedorumai piktesni Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz groma' CHICAGO, ILL. — Ne me- tais, isz ko gyvenimas pastojo yra už marinanezias žoles. O ži Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.
nesiais ir sanvaitenlis, bet va gražesnis. Kasdiena motinai nok, jog nusidėjimas yra lygus lapiu, 20c.
landomis artėjame prie didžio apsakinėdavo, kaip mažos ir toms alpgaunanczioms, raudo No.144— Apie Ranka Ap- No.200—Eustakijuszas. Is
jo inyykio, — Musu Tautos žalios buoželes, žiedams nubi noms uogoms, kurios del akiu veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
Szventes. Liepos July pirmoji rus, didsenioms paaugo ir vėl, teip gražios ir patinkamos isz- Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybęs. 128 pus. 35o.
jau prie slenksczio. D a i n u kaip paukszteliai kožnu kartu rodo, bet anų užvalgius gali va Zokoninka Berpadina. 61
No.201—Istorija apie Amži
Szventei liko tik tie darbai ku paaugdavo in gaudami mažas pražūt del to tai, norius szir- puslapiu, 20c.
na Žydą. Jo kelione po svietą
rie tebuvo galima sutvarkyti plunksneles, kol krūmas kauli džiai malonu, bet vienok nurnaliudymas apie Jezu Kristų.
No.145—A p i e Velniszkas ir
Pultus apraszymas. 20c.
tik dabar. Praneszame visiems nis tamsai raudonais vaisais ringas fnusmiris, kad ir gra
Malūnas Kaip Studentas Lo
chorams, kad:
apsidengė ir savo- szakas prie žesnis už pilkus grybus, vis yra jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
1—Yra pakeieziama regis žemes lenke, o paukszteliai vi nesveikas ir gadinantis gyvas buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinoi
tracijos vieta. Visi chorai isz si isz lizdu iszlakste.
tį.”
Garbei. 15c.
puslapiu, 15c.
visu stoeziu tiesiai vyksta in Kadai szviese auszra pamate,
— BUS DAUGIAU —
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
Chicagos' Coliseum patalpas, kad tarp tamsai žaliu eglių va
tu, Stebuklas Kuczios NaktL kių Seraphiszkas Officium. 15ė
1513 So. Wabash Ave., Chica karais pasirodydavo ugnetai
KATALOGAS 62 puslapiu, 20c.
go, Ill. Czia chorai atlieka re raudona žara arba orarykszte
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas,’
KNYGŲ
gistracija, gauna kiekvienas (vaivorykszte), visados in
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
nemokamai ženkleli, aprūpina džiaugsma injpuoles pribėgda
Visi pirmieji Katalogai dabar
No.l52—Apie Kajimas, Drū
Užsisakant knygas is»
mi nakvynėmis ir suteikiamos vo prie motinos, kuri su juom
yra negeri. Szis Katalogas tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
paskutines i n f ori fi aci j o s.
drauge stebėdavos, o jisai ty užima visu anų vieta, todėl lapiu, 20c.
tik numeri knygos. Pinigus
2— Ne visi chorai yra prane- kiai su motina dekavojo Dievui
užsisakykite knygas isx
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Orsze atvykimo laika ir stoti. kuris tiek puikiu daigtu pada
szito Katalogo
Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino MoPraszome greitai oro pasztu re, per ka motinai patiko ir pa-’
ni-Orderi, o jeigu norite pini
Nr. 1956
piu, 35c.
pasiunsti Komitetui praneszi- dare moitnai duag linksmu va
No.150—Apie Dūkto Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
ina, kada atvyksta, kuria va landėlių. Genovaite daugeli
ISTORIJOS, PASAKOS,
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
landa ir in kuria stoti. Važiuo kartu paregėjus gera szirdi
APYSAKOS, IR T. T.
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa Or5 Nepamirszkite dadeti
jantieji autobusais, praszomi mažiutelio, isz džiaugsmo aszdeszimtuka ekstra del prisiunslaptį. 61 puslapiu, 20c.
tiesiai sukti iki kolizejaus pa aras praliedavo ir dangun žiū No. 101—Kapitonas Velnias,
tiroo kasztu.
talpų, kad paskui nereikėtų da rėdama tardavo: “O Dieve, juk Puikus apraszymas, didele No.151—Apie Vaitas Szvil- Visi Moni-Orderiai ir Pini
pikas, Pas Merga, Gražios
ryti specialaus parvažiavimo. tai nekalat szirdis ir apleistojo knyga. 404 puslapiu. 50c.
gai, o ir visi laiszkai “visada
Visi chorai praszomi nesive- girioj gal rojų rasti, o duszia No. 201 Istorija apie Amži Akys, Tarnas, Vargdienis Jo turi būti siusti vien tik ant
luoti. Yra labai svarbu, kad Tave myli ir Tave szirdyje už na Žydą. Jo kelione po svietą nukas Karalium, 62 pus., 20c. szio adreso:
Birželio 30 d., 12 vai., visi jau laiko, tarp vreksmu ir kentėji ir liudymas apie Jezu Kris No.153—Apie Gailuti, Du
tų 20c.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING OO.,
galėtu dalyvauti bendrojoje mu atranda dangų.”
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. g. £
Viena karta Genovaite pada No.102— Prakeikta, meilin lapiu, 20c.
repeticijoje. Komiteto adresas:
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’‘SAULE”

GENOVAITE

lis pažiūrėjęs szviesioms ake
lėms iii dangų, rankeles sudėjo,
ir suszuko kaip motina liepe.
“Dieve!' Dekavoju Tau už tais
žemuoges. ’ ’ Paskiaus sake mo
tinai Argi maino- dekavone
Dievas iszgirdo. “Genovaite
priglaudusi kūdiki prasijuokė
ir pratarė: “Kitaip yra kad tu
butumai tiktai savo szirdyje
apdumojas' neisztardamas nei
vieno žodžio, Dievas jau apie
tai ’butu žino jas, Dievas regi ir
girdi viską.”

MAHANOY CITY.' PA.

anuos nuo lietaus, o naktyje, labai isz to pasistebėjo. “O tai
rytais ir vakarais orui atvėsus, yra gražu,” tarė, “labai gra
atlekia senasis pauksztis ir ant žu,” ir isz džiaugsmo szokineanų virszaus užtupia su isz- jo. “Sztai,” pashke Genovaite, i Į
Su 283 Paveikslais
<
Viskas
taip paszieliszkai plesztais sparnais ir anuos szil “maži paukszteliai patys dar
>
160 Puslapiu
į!
brangsta, tavoras, popiera, ma- tai apdengia, kad vėsus vejas negali snjisezkoti peno, senieszinos, ir darbininku algos, kad ju neužgautu. Žiūrėk ir dygus jei aniems atnesza, grudai bu ! 8 col. ilgio, 5% col. plocrio Į>
dauguma laikraszcziu dar la erszkecziai neveltui yra aplin tu aniems per kieti, dėlto se- ! Iszai&zkina sapna ir kas Į>
biau brangsta. Redaktoriai, at- kui apšuge. Nelabi varnai niejei anuos pirmiau s. sutrupin ! ateiteje stosis. Su priedu Į>
sipraszydarni aiszkina kad jie anuos jaunus prarytu dar lėkti ir savo gerkleje praminksztin, j planatu ir visokiu burtu.
jokiu budu negali galas su galu namokanezius, vienok erszketi- ir paskui aniems paduoda. Ar i[ Knyga in minksztos posuvesti.
niai dagei anuos nuo lizdo at- gi tai Dievas neiparede greiau- j pieros virszeliuose. :: :: ]>
1! Pinigai reikia siusti su » J»
“Saules” redakcija nenori gin ir bado, kada jie geidžia sai? Pildykis kaip rūpestingai
užsakymu:
dar labiau savo skaitytojams mažiukus praryti. Senis pauk Dievas apveizde visus savo su į!
pabranginti “Saule” ir nepa sztis būdamas mažas lengvai tvėrimus, pagaliaus ir mažiau ;i Tiktai,. . . $1.00 įi
brangins, jeigu kaip nors bus perlenda per erszketynus ir ne sia paukszteli. Jisai taip jau
susibado. Žiūrėk tai visi daig maloningai ir apie mus rūpi ' Saule Publishing Co.,
galima iszsisukti!
Bet, už tai “Saules” redak iai mums parodo, jog Dievas nasi.” “Tai vaike mano,” ta ' Mahanoy City, Pa.,U.S.A. b
re toliaus aszarojancziomis
cija labai gražiai praszo visu juos ant gero sutveręs yra.”
Genovaite ta pasakius, atlė akims in dangų žiūrėdama: Ji
“Saules” skaitytoju in laika
užsimokėti už savo prenumera kė senis pauksztis ir pasitupe sai iki sziolaik apveizdejo tave
ta, kad redakcijai butu mažiau ant karszto lizdo, mažiejei ir toliaus aprūpins.” “Teip tai,
kasztu, sekti tuos, kurie pave paukszteliai bals*u cypdami atsake mažiutelis. “Jisai ap
galveles augsztyn pakele, pla- veizdejo mane, Dievas geriau
luoja ant laiko užsimokėti.
Pirmiau “Saules” redakci cziai sznapelius atvėrė ir ju sias ir malones pilnas. Juk jisai
ja galėdavo laukti per koki tai motina juos penejo. Benaitis tave man davė, mylimoji molaika, kol skaitytojai užsimoka
už savo prenumerata. Mes jums
siusdavome “Saule” kad ir per Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.
kelis menesius, ir laukdavome
kol jus užsimokėsite,^“bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes
H®=A - B - CELA^
negalime laukti!”
Už tai, mes visu savo geru
s , arba pradžia
skaitytoju labai gražiai praszoSKAITYMO
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad
i;
...ir...
mes galėtume jums “Saule
;i RASZYMO
vis siuntinėti.
Daug laikraszcziu yra instei
:■ 64 pus. Did. 5x7 col.
ge taip vadinama “Popieros
l i Dabar Po 25c.
Fonda,” in kuri renka aukas
<[
Saule Publishing Co.,
isz savo skaitytoju, kad butu
( Mahanoy City, Pa., U.S.A.
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo
neturime, bet nuoszirdžiai ir
SAPNAS MOTINOS
vieszai padėkotume tokiems
geriems musu laikraszczio rė
SZVENCZIAUSIOS
mėjams, kurie ir mums padėtu
;
... MALDA . . .
nusipirkti popieros “Saulei.”
; Viesz. Jėzaus ir
Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
; Motinos Szvencz.
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte
! Sapnas Motinos Szvenja vis skaityti!

tos.” Tuo jaus skubinai isztiese
rankeles pradėjo rinkti ir val
gyti. ‘ kaipgi Dievas yra geras,
Eenaitis dar te’blaikydamas
kad mums tokius skanius val
akelis in dangų pakeltas, kaip
gymus duoda.” Tai dekavok
butu jieszkas Dievo, tuom tar
jam, pasakė Genovaite. Vaikepu atsiliepė statyboje savo bu
do: “Argi Jisai vienas ten gy »-»-W***********M-**»><-j(-4->**»»
vena?” Motina ant to atsake:
Benaitis kasdiena norėjo re
“O ne! Jisai tur tenai daug ap
geti naujus daigtus, kuriuos
linkui save sustojusiu aniuotiktai Dievas sutverė. Bet Ge
lais vadinamu, ir kitu, kurie su
novaite pasakė: “Reikia jau
Juomi linksminas drauge, bet
tau paežiam pasižiūrėti ir man
kaipo Dieva, savo Vieszpati,
tai vis apsakinėti, ka norius to
maloniausi, 'brangi ir garbint
ki atradus. Žiūrėk ant szalies
Ji ant keliu suklaupė, geista
anos augsztos uolos, kur saule
priesz Ana szventas teis gies
neužgaun szaltesniosios puses
mes ir daro k a aniems insako.
Į
daubos, kur nesenei dar tik
Anie nelyginant yra geresnais
sniegas nutirpo, erszkecziai te
už mus. Viena isz tu aniuolu
bėra be lapu. Žiūrėk! Daug ma
man paskyrė, o ahtra del tavęs,
žu žaliu pumpuru turi sukrovė,
idant mudu sergėtu szioje gi
isz kuriu atsiras žiedai. Tenai
rioje ir kur butumem, dėlto tai
pietinai daubos yra kiti krū
vadinas aniuolas sargas.” Ma
Ar jus moterėles,
mai su mažais diegiais, o anie
žiules aplink save žvalgydamas, Kuriai geidžiate užlaikyti
vadinasi kaulinais ir ant anų
insistebejo ir klausė. “Motin!
meile savo vyro?
yra pailgi pumpurai. O sztai
O kame anie czion yra? Anų Jeigu taip tai iszpildykite
augszt tos daubos yra du di
nematau: “Nei Dievo nei
Seka n cz i u s pr i sak ym u s,
džiu medžiu: tai girine obelis ir
aniuolu negalim regeti, vienok . C) gal jums pasiseks:
kriausze, grusze; gerai insidaDievas vis regi, o Dievas no
Nekalbkeite tankiai savo
bok: ant anų dabar nieko nėra,
ri n s yjpacziai yra. tarp aniuolu,
vyrams,
kaip tik szakos, pilnos pumpu
bet yra teipjau ir ant kožnos
Apie gerus laikus kokius
ru; kasdiena ateik ant ju pa
vietos ir czionai tarp musu, o
turėjote,
daboti kaip jie atsimainys ir
per tai gali mus visur maitinti
Būdama mergina.
ateik man pasakyti ka pama
ir gelbėti ’ ’ Tie žodžiai pagirti
Nepasakokite visus savo
tęs.”
nos motinos teip vaikeliui in
darinis vyrams,
Viena karta naktyje užėjo
szirdi inejo, jog atsiklaupęs Kokius taja diena dirbote,
pavasarinis sziltas lietus, nuo
pratarė: “O kaip-geras yra tas
Kada jie pareina isz
kurio lapai ir pumpurai prasi
Dievas,, kaip galingas, kaip lai
darbo.
skleidė. Pamatęs tai Benaitis,
mingi yra aniuolai. Jau dabar
Nekalbekie jam koki
linksma veideli ingaves suszu
nieko pikto nesibijau nesibi
ergeli turėjai,
ko: “Motin! Žali pumpurai
josiu.” Genovaite vėl prasi
Su vaikinais ir kaip ant
ant kauliniu krumu yra in ma
juokė isz jo vaikystes budo.
ju pykai.
žus, kaip sniegas ’baltus žiedus
Neprilyginekie ji prie
“Isz tikro,” tarė pati savyje,
atsimainė, o antrasis krūmas,
kitu vyru,
mažutėli apimdama savo ran
erszketinis yra aptekės mažais
Paniekindama ji už jo
komis ir bueziuodama, “ne vie
kaltes, szviesžalais lalpelais, o teip-gi
nas vaikelis už tave senesnis,
ir medžiai apsidenge baltais ir
iszgirdes tave teip sakant, ta Ir vėlindama kadt ' būtumei
raudonais žiedais! 0 kaip tai
už kite
ve neieszmintillgll Vadintu ir
linksmu! Kaip-gi Dievas yra
Nes ir tau nebutu miela,
juoktu isz tavęs, 'bet tuomet
geru! O eik szenai ir pažiūrėk!
tiktai teilp darytu, kad pir- Kad tau vyras prikaisziotu
Genovaite paskui ji nuėjo. Ar ma. “O tai gražu?” pratarė,
tavo kaltes.
miaus užmirsztu ant to, jog
regi ? Paklausė. Ir tasai krūmas “bet kas-gi tenai yra?” pa
Geriau pagirk ji kad
teip-pat ir1 patsai bebūdamas
kaulinis isztikro dar apturės klausė. “Tai yra kiauszinelei”
nesiranda kito,
paunesniu kalbėjo ir lygiai
gražius raudonus žiedus; tie atsake Genovaite, sztai kaip
Už ji geresnio,
kaip ir mes visi pamažu aug
dar nesproge, žiūrėk, raudonu gražiai yra iszmarginti ir kaip
O jeigu ir tokiu nebutu,
dami, nei vienu kartu protą inmas tiktai truputi pasirodo isz puikiai raudonai yra dryžiuoti.
Tai, ant galo tau netikės
gavome. ”
pumpuru. Ar rasi Dievas jo Bet ka-gi pauksztelis daro su
ir pasiliks geru.
Antra ryta Vaikelis labai
negalėjo szia nakt pabaigti isz- tais kiauszinelais ? Paklausė
anksti asti'budo ir pratarė: Neapsileisk savo paroduose, auginti? “O vaikeli!” Tarė vaikelis. Tai paregėsi, atsake
Vyras tau nieko nekalbės
“Motin! o kelkis ir eik su ma
Genovaite. ‘^Dievui tai padary Genovaite, tiktai kas diena neir žinokie kad,
nim! Paveizdesim ka vėl toki
ti, nereikia nei jokio darbo, užmirszk daboti, bet sakau tau
gražu geras Dievas padare.” Vyras neužganadinancziai
Viską gal padaryti vienoje, va neimk in rankas nei vieno.
Žiuri ant kutvalos bobos
Genovaite prasijuokusi li’nkslandoje, nes Jisai yra visagalis.
Su taukuota krutinę ir
Pasibaigus kelioms dienoms
maudama nuvede ji in žaluoBet
dar
paklausė
vaikelis:
apsivelusia.
Benaitis vaiksztinedams su
janezia pieva tarp uolu, kur
“
Pasakyk
motinėlė
kaipgi
gal
saules kaitra veike, kur visas Puikiausia motere, būnanti Dievas vis tai padaryti per motina, nuėjo vėl lizdelio pa
apsileidus,
žiūrėti, kuriame jau vietoje
žoles ankseziaus prinokindavo,
tamse nakti?” Genovaite at kiauszineliu rado mažus paukYra
pikta
pavyzdis
del
ir kur pirm keliu sanvaieziu žy
sake: “Jogei Dievas naktyje sztukus. O pažiūrėk kaip yra
vaiku ir vyro.
dint jau žemuoges regejo. Isz
teip aiszkiai regia, kaip ir die siljpni ir maži. Sztai dflr aklais
Laikykis szvariai, bukie
tikro jau czionai buvo neku
na,” ka Benaitis iszgirdes, di- tebėra ir nei vienos plunksnos
rtos uogos iszsirpusios ir rau Susiszukavus ir nusiprausus, dei pasistebėjo.
O vyras nežiuręs ant kitu
neturi, dar negali lekioti ir isz
donesnes už purpura. “Argi ir
moterų blauzdų,
Viena rytmetį džiaugsmas lizdelio iszszokti,” O malonus
tai ’žiedai?” “Ne atsake Geno
In
trumpu
szlebiu
ir
pribėgės prie motinos pasakė: maži, vargingi ir pliki sutvėri
vaite, yra tai žemuoges, Paskyszilkiniu paneziaku.
Motin ir dabar koki nauja gra mėliai! Atsiliepe vaikelis. “ Bet
nus gražesnes uogeles, tarė:
*
*
*
žu daigta radau. O eik szenai ir argi anie nesuszals ir badu ne“Indejes in -burna pažinsi anų
Mokslas sako:
paveizdėk kas tai yra!” Už isztips? Ne mano kūdiki! Ge
skanumą!” Mažiutelis kramty
damas anas uogas priglaudę Reikia paezeduma užlaikyti, rankos ja paemes nusivedė iki riausias Dievas jau aniems pe
Nuo nieko susilaikyti,
kriauszes ir tarė: “Pažiūrėk ną parūpino: lizdelis yra vidu
rankas prie krutinės, sakyda
Nes blaivas viską gražiai
in ta medi ar nieko nematai?” je daliais minksztais gaurais
mas: “O! Tos man laibai patin
atlieka,
“Tai lizdas pauksztelio,” tarė isztaisytas, kad minksztai ir
ka! Ar galiu daugiaus skin
O girtuoklis nepadaro
Genovaite, “lizdelis startos. sziltai tupėtu, apvalus yra anie
tis?” “Gali,” atsake Genovai
nieko.
Kaip mes turime savo pakriau- kad niekur ueprisispaustu, ta
te, “bet skink tiktai tas uogas
*
.53
szi, taip pauksztelei turi lizdus, lizdeli sukrovė senasis pauksz
kurios yra raudonos ir minkszLinksma veidą nuolatos
sztai aname tupi pauksztelis, telis. Ar netiesa? Juk gerai yra
turekie, kaip žiuri in mus, dabar szalin nutikės. O mes, malonus kūdi
Istorija Apie . . .
Ir ant svieto su
palėkė, gerai prisiveizdek liz ki, nei viena toki lizdeli negadžiaugsmu žiurekie.
deliui, bet neinsidurk dygeis. letumem teip nutaisyti. Tai
“AMŽINA ŽYDĄ”
Jeigu susiraukęs nuolatos Pažiūrėk, isz virszaus yra sau Dievas maloningas senesni
Jo kelione po svietą ir liūdimas
bpsi,
sais ir geltonais žolių stiebais paukszteli pamokino, turėda
apie Jezu Kristų.
Tai biauriai iszrodysi ir
isztaisytas, vidaus minksztais mas rūpesti apie anuo jaunus
greitai pasensi. gaurais dailei iszkamszytas, vaikus. Sztai žali lapai dygiuo
Per paczta, 25 Centai.
tiktai gerai in pažiūrėk,” pa tu slyvų, kurie anos apdengia
Platinkit “Saule” sakė augsztyn vaikeli pakelda nuo saules kaitru ir užlaiko
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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A straight pitch-for you į
•From Johnny PodresI le’s the power behind the thrown. He’s the
ball-tosser of the year.
He’s 23-year-old Johnny Podres, miner’s son,
whose strong left arm whipped the Yankees in
the deciding game of the 1955 World Series.
After all the Series’ shouting was over and
Brooklyn had settled down to somewhat near
normal, a reporter asked Podres what his plans
were. Said Johnny:
■‘I don’t plan to do much except maybG go
out and buy some more Savings Bonds with
my share of the World Series loot.”
And those were some of the biggest and best
plans that Johnny could have made. It’s essential
for all of us — big sports stars or fans — to be
concerned with future financial security. And
the best way to insure having it, is to invest
your money in U. S. Savings Bonds.
Here’s why. Your principal invested in Bonds ‘
is safe — not subject to market fluctuations.
Your returns are sure — Bonds pay an average
of 3% per year, zvhen held to maturity. Your
Bonds are liquid savings — jlou can cash them
after 2 months, should any emergency arise.
Having money at the right time can change
the course of your life — or that of your family.
And the best way to insure having this money
is to invest regularly in U. S. Savings Bonds —
either on the Payroll Savings Plan where you
work or at your bank.
So take a tip from World Series Star Johnny
Podres, go out and buy some more U. S. Sav
ings Bonds.
For the big things in your life — be ready
with U. S. Savings Bonds

The U. S. Government does not pay for this advertising. The
Treasury Department thanks, for their patriotic donation, the
Advertising Council and

Pifkie U.S. Bonus!

Pirkte U.S. Bonus!

cziausios,
mieganezios
ant kalno Alyvų, žemei
Batanijos,
bažnyczioj
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Į Knygos Did. 3%x5^ col.
[
TIKTAI, 25 Cts.
'
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SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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tin. Juk tu mane labiaus myli,
ne kaip pauksztis savo vaikus.
Tavęs neturėdamas jau bucziau senei pražuvęs.” Ta pa
sakęs apsikabino apie motinos
k akla.
Benaitis nuo to laiko kasdie
na ka naujo motinai apsakinė
jo, ka norius parode ar ka noris
atnesze ir jis neturėjo sau ly
giu amžiaus draugininku, ku
rie ji piktint galėtu, nei tuomi
užimti, kas galėtu ji palinks
minti. Per ta anuo protas kas
kart augsztyn ėjo, mylėjo* savo1
motina labiausiai ir kožnas da
lykas kuri regejo, kaipo1 daig
tus nuo Dievo sutvertus, gilei
in savo sziYdi insidejo. Koižna
rytmetį motinai atneszdavo
gražiausius žiedus, ir kasdiena
anai priskindavo pilna pintini
žemuogių ir vaivoriu, o vėliaus
(Tasa Ant 2 puslapio}

“SAULE”

ZiniosVietines
— Nedelioj apie .11:25 va
landa naktyje, automobilius
susitrenkė su ambulancu ant
Hometown vieszkelio. Automo
bilius kuri vairavo Herman
(Heimie) Bohorad, 46 metu
amžiaus Žydelis isz Mahanojaus trenke in am'bulanca pri
gulintis prie Tamakves miesto.
Ambulancas veže ligonius in
Coaldale ligonbute. Bohoradas
likos užmusztas, o ponia Alice
Baltaeff isz Philadelphia, kuri
važiavo ambulance likos pavo
jingai sužeista nes tas trenks
mas ja iszmete isz ambulance.
Ji buvo nuveszta in Coaldale
ligonbute. Bohoradas paliko
savo motinėlė, tris brolius ir se
serį.
— Subatoj pripuola Szv.
Povilo, o Tautiszka. Vardine:
Uogele. Ir ta diena: 1949 m.,
Žydelkaite Judith Coplon, kuri
dirbo valdžios ofisuose, ir kuri
vienam Ruskiui Gubitchevui
buvo iszdavus daug Amerikos
paslapcziu, buvo nuteista nuo
keturios deszimts menesiu iki
deszimts metu in kalėjimą;
1949 m., mainieriu 'bosas John
L. Lewisas insako mainieriams
dirbti tik tris dienas ant Nedė
lios; 1946 m., ketvirta sprogs
tanti atomine bomba 'buvo pa
leista. Szita syki ant septynios
deszimts trijų Japonijos kariszku laivu in Bikini-Atoll,
Pacifikė; 1934 m., Hitleris iszvalo savo partija, nužudo Er
nst Roehm ir kelis desetkus
Naciu vadu; 1950 m., Leon
Blum, Prancūzu Socialistu par
tijos Prezidentas ir buvęs
Prancūzijos Premieras pasimi
rė; 1941 m., Amerikos valdžia
paėmė trisdeszimts Naciu laivu
ir trisdeszimts Danu laivu, ku
rie buvo musu uostuose; 1867
m., Amerika nupirko Alaskos
kraszta nuo Rusijos.
— Kita sanvaite: Nedelioj
pripuola pirma Liepos-J ui y
diena, Menulio atmaina Del
czia. Taipgi Szvencz. V. Jėzaus
Kraujas ir Szv. Julijo, o Tau
tiszka Vardine: Gendrutis. Me
nesis paszvenstas ant garbes
Brangiausiojo Vieszpaties Jezaus Kraujo. Menulio atmai
nos: Delczia 1 diena; Jaunutis
7 d., Prieszpilnis 14 d., Pilnatis
22 d., Delczia 30 d. Puse meto
jau praėjo. Liepos menesis jau
yra tikra vasara, saulute kai
tina, žmogus prakaituoja ir ne
rimauja, nori važiuoti kur. Be
veik visi darbininkai jau gauna
vakacijas.ii’ važiuoja in kalnus
ar in pamanęs. Pamares ir kal
nuose koteliai jau iszkalno turi
visus savo kambarius pažadė
tus tiems kurie ant keliu dienu
ar sanvaicziu pasitrauks isz sa
vo darbo ir važiuos pasilinks
minti ir pasilsėti.
. Policijanati vieszkelius labai
atsargiai daboja ir stengiasi
sulaikyti tuos kurie per greitai
važiuoja. Bet nežiūrint visos
tos atsargos, laikraszcziai jau
isz anksto praneszauja kiek
žmonių pražus kai jie insises in
savo automobila ar kitoki ten
lauža ir važiuos kur. Liepos
menesis turi daug paminėtinu
dienu, kurios mums Lietu
viams ar mums Amerikiecziams yra svarbios ir vertos
atsiminti. Ukinipku Priežo
džiai : Liepos-July
menesis
skaidrus, tai ženklina geras
metas. Liepos karsztyje turi
tai kept ka Rugsėjį reik dagoti.
Jeigu per Jokūbą nelyja, -bus

Richard M. Nixonas P?s Prez. Eisenhoweri

MAHANOY CITY, PA.

Chicago, Ill. —
Vargonininku San jungos Sei
mas ssziais metais invyks Lie
pos antra diena Chicagoje, Szv.
Kryžiaus parapijos svetainėje.

jome per duobes ir dulkes. La siaus John J. Miller, to autobai nuoszirdi padėka priklau mobiliaus draiverys buvo nuso Kunigui Pijui Czesnai, Szv. vesztas in Woman’s Medical
Juozapo parapijos klebonui, College ligonine, bet buvo pa
Mahanoy City, Pa., už auka leistas isz tos ligonines kai jam
tam keliui pravesti. Szv. Prau sužeista ranka buvo apriszta.
ciszkaus seserys, rėmėjai ir Troko draiverys teipgi devy
Kunigas. J. V. Skripkus .szir- niolikos metu amžiaus, Stanley
dingai visus sveikina ir laukia J. Godlewski pasiliko toje li
visus lietuviszkai priimti per goninėje kol daktarai ji iszagta pikninka, ketvirta Liepos zaminavuos, nes jie sako kad
jam gal keli szuonkauliai gn
diena.
iaužti.

denko visur palydėjo Genero
lą Twining ir Prancūzu Laku
nu Sztabo virszininkus.
Sovietu Lakunu Sztabas su
rengė didele paroda ir savo ge
riausius ir naujausius reoplanu, kad Amerika ir Prancūzija
žinotu kokia galinga yra Sovie
tu Rusija.
Ir musu Lakunu Sztabo virszininkas Twining sako kad
Sovietu nauji kariszki eropla
na i yra daug greitesni ir daug
geresni už musu naujausius
eroplanus.

Pittsburgh, Pa. —
‘Lietuviu Diena Pittsburghe. ’
Jau trisdeszimts du metai kai
Szvento Pranciszkaius seserys
maloniai sutinka savo gerada
rius ir sveczius Liepos ketvirta
diena. Sziais metais mieliem
svecziam ir geradariem bus paWest Chester, Pa. —
ruoszta dar ir nauja programa. Trisdeszimts asztuoniu metu
LAKUNU SZTABO
Lietuviu diena prasidės Mi- amžiaus troko draiverys užsiszicmis, kurios bus atlaikytos musze kai jo trokas susikūlė su
VIRSZININKAS AUTOBUSAI
6:45 vai., isz ryto už rėmėjus, kitu troku ant Baltimore Pike.
RUSIJOJE
geradarius, prietelius ir visus Draiverys Earl L. Gincley, ke
TUSZTI
atsilankanezius in Lietuviu tiniu vaikucziu tėvas, pasimirė j
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Diena. Pietus bus pateikti in Chester apygardos ligonine, j MASKVA, RUSIJA. — So12:30 iki 7:30 vai. Socziu val Nelaime atsitiko apie asztun- vietai labai gražiai priėmė
valstijų miestus, ir autobušiu
giu ir gardumynu 'bus didelis ta valanda isz ryto. Antro tro Amerikos Lakunu Sztabo virszininka, Generolą Nathan F. kompanijos yra labai susirūpi
ninkams pasakė kad jis su pasirinkimas. Penkta valanda
Vice-Prezidentas Richard
ko draiverys, penkios deszimts Twining ir jam parode savo nusios.
M. Nixonas, atvyko in Wal Prezidentu nei neužsiminė po pietų paszventinimas nau devynių metu amžiaus, Harry
naujausi ir geriausi “Jet” kaapie politika ar politinius jos Szvento Mykolo Arkangeter Reed ligonine, VaszingCallahan buvo sužeistas ir da riszka eroplana.
tone, pasiszneketi su Prezi reikalus ar apie ateinanczius lo statulos, kuria aukojo Poniai bar randasi toje paežio je ligo
POLICIJANTAS
rinkimus.
Generolas Twining ir kiti jo
dentu Eisenhoweriu. Tai
Pusvaszkiai, sesers M. Henrie- ninėje. Jam keli szuonkauliai
PRAVARYTAS
Jis sake kad jeigu Prezi tos tveeliai. Nuoszirdžiai kviesztabo nariai gavo pamatyti ir
buvo jo primas atsilanky
buvo inlaužti.
dentas Eisenhoweris norės cziami visi gergiamieji Klebo
kita, vieno inžino kariszka ero
mas pas Prezidentą po jo
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
plana intaisyta sekti povande
operacijos. Jis czia su Ma kada nors ka pasakyti apie nai ir ju visi parapijiecziai. Vi
ninius laivus, submarinus.
jos Generolu Leonard Hea save ir apie ateinanczius si Kunigai praszomi po pamal Philadelphia, Pa.—
rinkimus tai jis pats turės dų susirinkti in kavine užkan Grocernes trokas apsivertė Jis buvo užejes pas Sovietu jeigu jis tuos savo pinigus jam
ton, tos ligonines komandopasakyti ir pasakys.
riu.
džiam. Maloniai yra kvieczia- apie septinta valanda isz ryto, Apsaugos Minister!, Marshal paves iki ryto, kad kiti kali
o o o
mi visi parapijiecziai,, visos kai jis susimusze su automobi-| Geors“zhukova. Jis’padeka-vo- niai ji neapvogtu. Bell sutiko.
Vėliau Nixonas laikrasztidraugijos, visi kliubai ir ju na liu prie Henry Avė. ir Queens1 jo Marshal Georgi Zhukovui už Ant rytojaus kai Bell buvo
Lane. Devyniolikos metu am- tai kad jis buvo pasiuntęs ma isz kalėjimo paleistas, policiszalta 'žiema. Koks Liepos me-Į teisuotojom, ant galo tėvas riai. Visi Lietuviai mielai lau
lonu laiszka Prez. Eisenhowe- ! jauto O’Brien niekur nebuvo
liesis, tokis bus ir Sausis. Kas' teįsteigiamos, ir kurios gauna kiami. Dar yra svarbu praneszriui, vėlindamas jam sveikatos. I matyti. O Bell pareikalavo satame menesyje szieno nevalo, aalvbe nuo valdonu žmonių!” ti, kad bus atidarytas naujas
PLATINKI!
Sovietu Lakunu Sztabo vir- ■ vo pinigu.
Czia visi, kurie bego nuo Po kelias, kuris buvo labai reika
tas su rezginėms žiema ubagus
Kapitonas Frank Rizzo, jo
litines ir Sociales priespaduos lingas. Daug metu vaiksztine- SF “SAULE” =^3 szininkas Marshal Sergei Rupaszaro.
paklausė ar jis ta policijanta
— Panedelyje pripuola nuo nudėvėtu instaigu ir nebupažintu jeigu jis ji vėl pamaty
Szvencz. Paneles Marijos ap vimo atsakancziu progų, rado
tu. Bell sake kad jis tikras kad
lankymas, taipgi Szv. Martijo- tikra Teviszke, kuri jiems da
jis ji tuojaus pažintu.
no, o Tautiszka Vardine: Žilvi vė užtektinai lauko ju gabumu I
Per policijantu darbo pėrne. Ir ta diena: 1909 m., pirmu vystymui, ir dažnai apdovan-j
!
maina,
asztunta valanda isz
tinis zeppelinais, lengvesnis uz odavo juos už ju darba ir triū
ryto, visi policijanta! buvo su
orą eroplanas padare pirmuti sa.
sirinkę, Kapitonas Rizzo atve
$
ne savo kelione in padanges;
Ą*
dė Poną Bell ir paklausė kuris
1569 m., invyko Lublino unija;
Shenandoah, Pa. —
isz tu policijantu buvo tuos Jo
1358 m., Lietuviai užpuolė SanSirgdamas nuo kokio tai laiko
pinigus paemes ana vakara. Jis
domyriu.
nuo azmos, gerai žinomas del
tuojaus pirszut parode in jau
— Utarninke pripuola Szv.
na policijanta O’Brien.
;;
miesto gyventojams Florianas
Leono antrojo, ir Szv. Anatolio
Kapitonas O’Brien pasiszauo Tautiszka Vardine: Riote. Laukonis, nuo 331 W. Cherry
ke in savo ofisą. O’Brien užsi
Taipgi ta diena: 1908 m., Ame uly., kuris gydėsi in Locust Mt.
gynė, kad jis nei cento nebuvo
rikos Laivynas insteige slaugiu ligonbuteje, pasimirė Nedelioj
your invitations and
gavės isz to žmogaus. Kiti po12:25 valanda po piet. Velionis
nersiu szaka.
licijantai tada iszkrete jo poli
announcements must
gimė Lietuvoje, atvyko in
M Seredoj pripuola Ame
cinius drabužius ir rado senuo
be flawlessly
Amerika 1912 metuose ir apsi
rikos Tautiszka Szvente: “Ne
se marszkiniuose szimta aszgyveno Shenadoryje. Buvo
correct I
priklausomybes Diena,” 180ta
tuonis dolerius bumaszkomis ir
angliakasis ir paskutini karta
sukaktis Amerikos Laisves
daugiau kaip szeszis dolerius
dirbo Hammond kasyklose, o
Diena, ta diena musu Nepri
smulkiais, y bankos knygute
keletą metu atgal turėjo prasiklausomybes Deklaracija buvo
kur parode kad jis turėjo dau
szalintis nuo darbo isz priežas
priimta Liepos-July 4-ta diena
giau kaip tris tukstanczius do
tis azmos. Prigulėjo prie Lie
1776m.
leriu.
tu viszkos parapijos ir Ham
Užklaustas kaip jis in toki
Seredoj pyszkinimo bus, tik mond UMWA Unijos Lokalo
Let us show you the
trumpa laika, ant tokios mažos
apsaugokite vaikus nuo pažei Nr. 1451. Paliko dideliame nu
algos ir su szeimynele tiek
dimu !
liūdime savo paiczia Anele (Tudaug pinigu susitaupino. Jis
Tėvai pridabokite savo vai niliute) trys dukterys: Eleanoower
trumpai atkirto, asz moku
kelius idant ne susižeistu arba ra namie; Violeta, pati Vinco
kaip taupinti pinigus.
neapsidegintu, nes nuo parako Petuszko ir Fiorentina, pati
Ta jo bankos knygute parode
kraujas užsitrucina ir vaikas Prano Tamaszausko, visi isz
kad jis tik pereita sanvaite bu
Naturally, the/re important to you! That’s why we want you
mirsztą. Geriausia nuvesti vai Philadelphia, ir keturis anū
to see these invitations for yourself. And please donJ let that
vo in banka inside j es du szimką tuojaus pas daktara.
kus. Taipgi broli Prana isz
costly look mislead you . . - the magic is in the making of these
tu doleriu, o sanvaite priesz tai
— Liepos ketvirta diena, Cleveland, Ohio ir tris brolius
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering It's done by a
szimta doleriu.
yra Amerikos (U.S.A.) Tautos ir seseri Lietuvoje. Laidotuves
very special process! Feel the creamy quality of the papers!
Galutinai jis pasakė kad jis
gimtine dauguma pamirszta, invyko Ketvergo ryta su Szv.
Check the perfect form of these invitations with people who
iszgali tam pasigerusiam Bell
really know! Come in! We will be happy
kad Nepriklausomybes pareisz Misziomis in Szv. Jurgio bažduoti keturios deszimts szeszis
to show you the "Flower Wedding Line."
kimas yra nevien tik tautines nyczioje devinta valanda ir pa
dolerius, kad tik jis nutiltu ir
svarbos Dokumentas, bet pro- laidotas in parapijos kapinėse.
5J7 e have
jo nebaderiuotu.
kliamacija, kuri turėjo daug Graborius V. Menkieviczius
Policijos kapitonas primine
intekmes viso pasaulio vysti- laidojo. A. a. Pranas Laukonis
jam kad nėra jokio reikalo tam
re»Von*e
mui. Nuo dienos jos priėmimo buvo senas “Saules” skaityto
totorė’
Bell nei cento “duoti” jeigu jis
atsiluosuota nuo visokiu prive- jas. “Arffižina atilsi!”
ji nebuvo apvogęs.
legiju, karaliszkumo ir aristo
Policijantai atidavė tam Bell
kratijos. Visur sutvertino sie
jo pinigus, o jis isz savo puses
las visu tu žmonių, kurie kovo Dayton, Ohio. —
sake kad jis nenori ta policijan
jo už Liuosy'be, ir visur žmones Szvento Kryžiaus parapijos j
ta apskunsti, bile tik jis savo
kurie mokėjo skaityti, iszmo- Klebonas Leonas P'raspalius,
pinigus gavo atgal. Tai policiko naujus pareiksztus pagrin gryždamas in namus vakare,
jantas O’Brien nebuvo ap
dus, kaip:
“Mes laikome turėjo automobilio nelaime.
Mahanoy
City,
Pa.
Phone
744-J
skustas ir nebuvo in teismą pa
szias teisybes, aiiszkiai mato Netekes sanmones ir suvaldy
trauktas, bet vistiek sakti gavo
mas, kad visi žmones sutverti mą, apie tris kart apsivertė su
isz policijanto darbo.
lygus, kad jie inkvepti ju su automobila ir rastas be sanmo
Kapitonas Rizzo sako jis ne
tvertojo su nekurioms neužlei- nes apie penkios deszimts pėdu
nori vagiu tarp savo policijan
džiamonis teisėms; kad tarp ju nuo automobilio gana stipriai
tu, kuriu pareiga yra saugoti ir
yra Gyvybe, Liosybe ir Laimes sužeistas. Gydomas in Gerojo
prižiūrėti žmonių reikalus.
jieszl<ojimas,-kad dasiekus sziu Samaritieczio ligoninėje. —D.
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