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SUKILIMAS
LENKIJOJE

LIEPOS 4-TOJI
MUSU DIDŽIAUSIA
Lenkai Sako Sovietams
SZVENTE
Važiuoti Namo!

Isz Amerikos

AMERIKA ANTROJ
VIETOJ

DU EROPLANAI
SUSITRENKĖ ORE

WASHINGTON, D. C. —
Trevor Gardner, Lakunu Sztabo Sekretoriaus Pagelbininkas
kuris ana Vasario menesi pasi
traukė isz tos vietos, Senato
Komisijai pasakė, kad Ameri
ka yra dabar užleidus pirma
PHOENIX, ARIZONA. — vieta padangėse Sovietams.
Du dideli eroplanai susitrenkė Jis sako kad Amerikos La
ore: Trans-World Airlines kunu Sztabas sustabdė darbus
“Constellation” ir United Air ant keliu svarbiu ir nauju gink
lines “DC-7,” su 126 žmonė lu ir eroplanu, už tai kad tam
mis, žuvo, Subatos ryta apie sztabui trumpa ir trūksta pini
11:32 valanda, arti Marble Ca- gu.
Sovietu Rusija dabar su savo
nnyon, Arizona, isz priežasties
per didele audra. Szitie ero naujausiais padangių ginklais
planai skrido isz Californijos ir su savo greitais kariszkais
in Kansas City, Mo.,ir Chicago eroplanais yra pralenkus musu
lakūnus. Rusija, anot jo, jau
Ill.
dabar turi daug daugiau tokiu
ginklu ir eroplanu, ir ne už ilgo
Rusija sau pasigamins daug
gedesnius eroplanus negu mes.
Jis toliau aiszkina, kad Ame
rikos Lakunu Sztabui trumpa
ne tik pinigu, bet ir mokintu
HARRISBURG, PA. — Po- žmonių, gabiu inžinierių.
Ii eij a pranaszauja kad apie du
Rusijoje randasi kelis sykius
szimtai žmonių žus ant viesz- daugiau geru inžinierių negu
kelįu su automobiliais per szi Amerikoje.
tas atostogas. Visi dabar va Amerikos jaunimui nepatin
žiuoja kur, gal vieni pas gimi ka matematikos, chimijos ir
nes, kiti in kalnus ir in mariu painiu rokundu mokslas, ir la
pakrantes. Visi ir ‘skubinasi’ bai mažai musu jaunimo ima
kad tenai kur jie važuoja grei tokius mokslus musu kolegijo
cziau nuvažiuotu, kiti viena se ir universitetuose.
kita iszsitrauke ant drąsos ar
ant keliones važiuoja ir patai
ko ar in kita automobiliu, ar in
koki stulpą. Daktarai sako kad
jie dabar tik laukia kad ji tele
fonas paskambinti ir jiems pra
nesztu kad toks ar toks kalevis
guli szalia savo automobiliaus.

Su 126 Žmonėmis;
Visi Žuvo

200 ŽMONIŲ ŽUS
ANT VIESZKELIU
Per Szitas Atostogas

SKAITYKIT
“SAULE”
PLATINKIT!

67 METAS

POLICIJANTAI EINA IS Z D A VIK O
DAKTARO MOKSLUS
MIRTIS

Rakieto V aromos Roges

dėjo važiuoti, o apatinis pa
veikslas parodo kaip ta ra
kietas iszrode kai jis keliavo
du sykiu greicziau negu
žmogaus balsas eina per ore.
Jis yra taip padarytas kad
jis taip greitai gali skristi
kad ir per miglas ar per
lietu.
o o n

U. S. A.

V. L. Bocxkowhki, Honor and Mgr.

ENTERED AT THE MAHANOY CITY, PA., POST OFFICE AS SECOND
CLASS MAIL MATTER. UNDER ACT OF MARCH 3, 1879.

Lakunu Sztabas in Ed
wards Air Force Base, Californijoje yra pagaminę nau
ja, greita rakieta, pasiekė
1,560 myliu in valanda.
Toms rogėms tam tyczia bu
vo paruosztas deszimts tukstancziu pėdu ilgumo kelias.
Virszutinis paveikslas pa
rodo kaip tas rakietas pra

MAHANOY CITY, PA.

WASHINGTON, D. C. —
Szia Liepos (July) 4-ta diena,
mes szvencziame ta diena, kuri
per 180 metu mums reiszkia,
pirmąją musu Nepriklausomy
bes Deklaracija, tos nepriklau
somybes laimejima ir musu il
ga jos gynyma taikos ir karo
metais, pilietini kara ir ekono
mine slogima.
Amerikos Nepriklausomybes
Deklaracijos istorija gali būti
trumpai apibudinama, vienok
jos iszreiksztos mintys turi
turtinga ir invairia nuosava
istorija.
1774 metuose, Britu kolonis
tai, naujokinai, Sziaures Ame
rikoje kentėjo daug pažemini
mu nuo Britu karaliaus. Kad
sustiprinti ju peticijas, siuncziamas Karaliui Jurgiui, 13
kolonijų, nausėdijų, nusiuntė
savo atstovus in Philadelphia,
Pa. Szis atstovu susirinkimas
buvo pavadintas Kontinenti
niu Kongresu. Vienok j u praszymai ir peticijos buvo nepri
pažinti ir mėginimai susitarti
buvo sutikti su pykcziu ir ka
linimu.
Galugale, kolonistai, naujo
kinai, negalėjo ilgiau pakelti
antraieles pilietybes, ir 1776m.
Birželio 7-ta diena, Richard
Henry Lee isz Virginijos pra
vedė rezoliucij,a inneszima,
kurioje buvo paskelbta, kad
“szios Jungtines Kolonijos,
nausėdijos yra, ir pagal savo
teise turėtu būti, Laisvos ir
Nepriklausomos valstybes, kad
jos yra atleistos nuo pareigu
Britu Karūnai ir kad visi poli
tiniai rysziai tarp j u ir Didžio
sios Britanijos yra, ir turėtu
būti, panaikinti.”

ne ranka kitu nevaidins ir vi
siems krasztams duos pilna
laisve savo reikalais rūpintis.
Ar jis dabar dovanuos tiems
Lenkams, ar grysz prie tos paczios žiaurios Stalino tvarkos?

ORLEANSVILLE, ALGE
EDMONTON, ALTA. —
Kanados Royal Mounter poli- RIA. — Anksti ana pavasari,
ci j antai yra dabar mokinami juodplaukis, karininkas kan
Daktaro mokslus ligoninėje didatas vardu Henri Francois
i Maillot apleido savo draugus
Edmonton mieste.
Jie mokinasi kaip pagimdin- karininkus ir kareivius 504-to
ti kūdikius, kaip isztraukti Batalijono ir kaipo savo drau
skaudamuosius dantis, kaip gu ir savo kraszto iszdavikas,
apriszti žaizdas ir kaip suriszti stojo in Algerijos sukilėliu ei
sulaužintus kaulus, ir kaip pa- les.
Apleisdamas savo draugus,
cziepinti vaikus nuo užkriecziamu ligų, ir kaip iszagzami- jis su savimi iszsiveže visa tronavuoti žmonių akis ir ausis. ka ginklu.
Ju darbas juos veda in toli Tuojaus paaiszkejo kad jis
mas dykumas kur nėra daktaru jau seniai buvo Komunistu
ar ligoniniu, ir už tai jiems to- partijos isztikimas narys.
kis daktaro mokslas labai rei Ana sanvaite tas pats 504tas Batalijonas, kuri jis buvo
kalingas.
apleidęs ir iszdaves, susikirto
su sukilėliais prie Orleansville
miesto.
Susikirtimas tęsęsi trumpiau
negu pusvalandi. Kai szaudinimas nutilo, 504-to Batalijono
kareiviai rado penkių sukilė
liu lavonus ant muszio lauko.
Vienas isz nužudytu turėjo
rauduonai nukvarbuotus, nu
KIAMESHA LAKE, N. Y. - dažytus plaukus. Jis karei
Pusnuogas lavonas vieszbuczio viams kaž kaip iszrode pažinstarnaites buvo surastas girioje, tamas, kur nors matytas.
miszke, netoli nuo Kiamesha
Kai jie biski juodos kvarbos
Lake vieszbuczio kur ji dirbo.
patepe in jo plaukus, visi ji
Policijantai sako kad iszrodo
tuojaus pažino. Tai buvo ju
kad ji buvo iszniekinta pirm
anų dienu draugas, karininkasnegu ji buvo nužudinta.
kandidatas, iszdavikas Henri
Vieszbuczio tarnaite buvo Maillot.
keturios deszimts trijų metu’ Jo lavonas buvo keturiolikos
amžiaus Nellie Ferrick isz New kul'ku sudraskytas.
York miesto. Ji pirmiau buvo
gyvenus in Scranton, Pa. Ji
dirbo in bagoeziu vieszbuti,
Concord.

$427 MILIJONU
TARNAITE
Daug Siiszaudinta; Su
EUROPOJE
NUŽUDINTA
kilimas Laikinai
MISZKE
Numalszintas
Amerikiecziai Dar
Daugiau Paliko
POZNAN, LENKIJA. —

Tukstancziai Lenku, szukaudami ir marszuodami po Poz WASHINGTON. D. C. —
nan miesto ulyczias, nudraskė Amerikiecziai, atostogaudami
Komunistiszkas vieliavas, rei Europos kraszutose, pernai te
kalaudami kad Sovietai iszsi- nai paliko daugiau kaip ketu
ris szžmtus dvideszimts septy
kraustintu isz Lenkijos.
nis milijonus doleriu. Ir sziais
Sovietai atsake su kariszkor metais jie tenai paliks daug
mis tankomis ir iszžude daug
daugiau!
tu sukilėliu.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Lenkai reikalauja daugiau
maisto ir geresnio gyvenimo!
Darbininkai pasirinko labai
gera laika sustraikuoti, ir vieszai daugiau duonos pareika
lauti, kai miesto viduryje buvo
daug svecziu isz Vakaru. Len
kai norėjo kad žmones isz Už
sienio iszgirstu ju praszymus.
Svecziai isz Berlyno sake
kad tukstancziai Lenku marNEW YORK, N. Y. —
szavo po ulyczias, ir iszrode Kai szitas žinutes mes raszome
kad ežia buvo sutartinai daro tai iszrodo kad Plieno darbi
ma, nes kai keli strytkariai pri ninku straikos yra neiszvengiavažiavo prie tu sukilėliu, kun- mos.
duktoriai ir keleiviai iszlipo isz
Daug fabriku ima užsidaryti
tu strytkariu ir stojo in tos ir savo krosnis, peczius prige
gaujos eiles.
sinti.
Eina gandai kad ir in Stettin
Jeigu dabar ir susitaikintu ir
miestą Lenkai panasziai yra jeigu tu straiku nebutu, jau da
sukilę. Stettin miestas randasi bar tas tu dideliu krosnių pritik asztuonios deszimts myliu gesimas kasztuos kelis milijo
nuo Berlyno.
nus tonu plieno.
Lenku Komunistas PremiePasitarimai tarp darbininku
ras Josef Cyrankiewicz su ki unijos atstovu ir fabrikantu
tais valdžios vadais greitai nu visiszkai pairo.
siskubino in Poznan miestą. J is
Pittsburghe fabrikai anksti
pranesza kad viskas vėl tvar pradėjo užsidaryti; Bethlehem
koj ir kad sukilimas numal Steel, kuri su United States
szintas. Bet dabar jis ne ramiai Steel kompanija pagamina pu
miega, nes jis prisimena 1953 se viso plieno del musu kraszto
Birželio 10-ta diena, po trijų sukilimą Rytu Vokietijoje.
apie 60 milijonus tonu ant me
dienu, buvo sudarytas komite Kai kurie sako kad szitas tu tuojaus pradėjo savo krosnis
tas “paruoszti paskelbtai pa aaujas Lenku sukilimas gal prigesinti ir savo fabrikus už
gal ankszcziau minėta nutari buvo paežiu Sovietu sukursty darinėti.
mą.” Sekanczia diena Thomas tas, bet iszrodo kad visai ne,
Kompanijos sutinka ant visu
Jefferson, John Adams, Benja nes Sovietams kaip tik dabar pareikalavimu, bet nori pasimin Franklin, Roger Sherman labai rupi taika ir tvarka pa- raszyti tik trijų metu kontrak
ir Robert Livingston buvo pa aikinti, kai naujieji vadai no tą. Unija reikalauja penkių
skirti paruoszti nutarimą. Po ri visam svietui parodinti kad metu kontrakta.
17 dienu, Birželio 28-ta diena, jie jau visai kitaip nori vaidin Fabrikantu atstovas sako,
komitetas inteike Kongresui ti.
kad jeigu dabar darbininkai
deklaracijos, paskelbtos veiki Dabar visi laukia pamatyti iszeitu ant straiko, tai tos strai
mą. Padarius keletą mažu pa ka Nikita Kruszczevas darys ir kos butu ilgiausios, kokiu
taisymu, instatyma buvo pasi sakys. Jis visiems buvo paskel Amerikoje dar iki sziol nebebu
kasa Ant 4 Puslapio)
bęs kad Sovietai jau su geleži vo.
*

RENGIASI DEL
STRAIKU

Plieno Fabrikai Ima
Užsidaryti

Pirkie U. S. Bonus

Policijantai Užtiko Grobi

Policijos virszininko pa
gelbininkas, Frank Marinello, isz Monterey, California,
iszkrato ir peržiūri vienuoli
ka maiszu, kuriuose randasi
visas grobis smulkiu pinigu
isz Afrikos ir Indijos. Tie
maiszai buvo surasti in autobusio stoti. Tie pinigai
yra verti apie du tukstancziu doleriu musu pinigais.
Policijantai spėja kad tie

pinigai buvo surinkti Afri
kos sukilėliams, ar gal kas
nors tokius pinigus rinko,
ketindamas isz ju nulieti
žiedus ir kitus ženklelius.
Vienas isz tu maiszu buvo
isz Amerikos bankos, isz
Denver, Colorado; visi kiti
buvo paženklinti su Pietų
Afrikos, Pretoria banku peczetiais.

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

— “Saule” turi tiek agen
kriminali szkas apraszy- No.158—A p i e Kapitoną#
Musu Skaitytojas gas
tu kiek skaitytoju, nes kožnas
mas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabėgė
GENOVAITE
yra agentu. Jeigu kožnas skai
No.103—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Jis
skaito
musu
laikraszti
tytojas prisiunstu varda tik
isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20e.
Ir seka svieto sanjudi;
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
vieno naujo skaitytojaus, tai
ežio iszirnta isz Lietuviszku
No. 160—Apie Po Laikui?
Jis nori viską dažinot,
didelia geradejyste padarytu
užiieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
del iszdavystes. Bandykite ka Dievas duoda mums pažinti Nes jam vis rupi iszgalvot
dideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; VieszKaip
ir
Ipr
dalykai
stovi;
jog
veikia
mums
savo
dvasia
■
taip padaryt, mieli skaitytojai,
Jėzus ir Miszke Medžiai;
No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats
j
o “Saule” bus jusu didžiausiu | kas kart augsztyn kelti ten in Ka pasaulis isz jo nori.
Del Pirsztiniu; Apie
talpinasi sekanti skaitymai: Žvake;
'
dangų, kur mums teip lengva Ar dalykai eis blogyn,
laikraszcziu. Acziu!
Yla isz maiAzo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi
bus. Kad Benaitis to atsidavęs Ar žmonija ein’ geryn.
ir Kitus Dangiszkus Kū
ba ka negalėjo savo liežuvio dės
<
iszklause, motina tolinus kal Jis skaito laikrasztininkus.
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
Amerikoje Plieno Darbinin Philadelphia, Pa. —
bėjo: Atmink ta, jog Dievas Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Adoniui ir Jievai daye grąže
ku straikos yra sudarė rūpesti Keturios deszimts keturiu meRaganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
Price
$3.00
s
‘
*'*
■
”
'*
Ir neužsideda su ginczais.
vieta del gyveninio, kurioje
ne vien tik darbininkams, bet tu amžiaus tarnaite, Ponia Er
ir visos bobos; Teipgi juokai,
No. 166—Apie Sūnūs MalBet jis “Saule” pasiskaito,
COLORS: Red, Black, Green,
daug vaisiniu medžiu augo ir ji
ir biznieriams ir Wall Street nestine Anderson buvo apvog
rodos, trumpi pasakai tymai ir kiaus; Iszklausyta Malda
Blue, Gray, Copper.
Ir jis gauna protui maisto.
buvp vadinta Rojumi. Davė
bagocziams. Szios straikos nu ta., kai ji ėjo prie kliarkos iszt. t., 52 puslapiu, 20c.
VargszO; Geras Medėjus. 20e.
i
aniems valdžia, idant butu per- Linksmina ji Taradaika,
ties kelia visiems kitiems dar sipirkti bilietą del “Subway”,
No.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Mariu;
detiejai ant visokiu daigtu. ir Baltruvienės balabaika.
bininkams ir nurodins kiek ir ant Dauphin ir Broad uly., apie
1384 tib&ad. Stuf
pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
valdytojais žemes. Turtėjo viso Jis skaito vietines žinias
ka jie gali reikalauti isz darb puse po pirmos isz ryto. Du
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
daviu.
kiu
turtu.
Dievas
su
anais
Apie
krikszczynas,
vestuves
jauni vaikezai ja partrenke ant
Kristupą; Juokingi szposelei;
2554
5Aiily
No.173—Apie Talmudo Pa
draugavos
ir
kalbėjo,
daleido
ir
1.1.
aslos ir nusistvere už jos inaszKaip traukt giliukingai Einiki
slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszaniems valgyti nuo visu medžiu Senesnieji teipgi skaito
Kinijos Komunistinio Sau nos, kurioje buvo tik du dole
ir kiti szposeliai, 20c.
davinėti Pinigus. 45 pus., 20e.
2442
<s*>Avaisius, tiktai nuo vieno užgy Kas kur mire in kiek laiko.
gumo virszininkas priėjo prie riai. Ji buvo palici jautu nuNo.116—Istorija ape Siera-,
nė, pagalinus baugino anuos Nes “Saule” visur szvieczia, ta. Puikus apraszymas. 119 No.175— Kuczios Žemaites;
vieszos iszpažinties, paskelbda veszta in Women
/ ’s Medical
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
smereziu, kaip tau vėliaus ap Tolimus krasztus palieczia.
mas kad jis buvo suminėjęs ne College ligonine. Ji sako kad
puslapiu, 20c.
darė Anglis; Kaimiecziu Aimasakysiu. Bet baisu atminti isz Ji daug girdi, daug ir mato,
kaltus žmones.kaipo, prasikal vienas isz tu razbaininku, apie
No.l 19— Keturios istorijos, navymai; Eiles; Kokis Budais
pagundimo' piktos dvasios, tai Ir skaitytojams pasako.
tėlius priesz Komunistiszka asztuoniolikos metu jaunuolis
apie Gražia Haremo Nevalnin- Apgavikai Apgauna Žmonis;
yra piktojo aniuolo, kurisai su Žmogus skaitantis žines, mato
valdžia.
buvo apie penkių pėdu septy
ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
daugybe kitu buvo isz dangaus nelaimėms ir atsitikimais.
nių coliu, ir svėrė apie szimta
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
iszmestas, suvalgo užkeikta
Tautui Sanjungos Sekreto keturios deszimts svarus. Jie
20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
vaisiu, o pedžengdami prisaky graudingas" ir trumpas, rytmerius Hammarskjold praeita du ‘buvo juodukai.
No.120—Dvi istorijos apie
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
mą sutvertojaus, nusidėjo ir tai czais, dienomis ir vakarais,
sanvaite iszkeliavo pasisveValukas isz girios; Ant nema
jau Dievui nepatiko o už tai pirm valgymo pavalgius dabar
, cziuoit. Jis važiuoja ar važiuos
no. 58 pus., 20c.
anuodu isz Rojaus iszvare ir prie kitu dalyku, o Benaitis at
Kitokios Knygos
in Szvedija, Suomija, Sovietu
No.
127
—
Trys
istorijos
apie
Dievas uždare del ju dangaus siklaupęs paskui motinas kal
Rusija, Lenkija, Jugoslavija,
Duktė Pustyniu; Peleniute;
vartus. Isz to didei užsirūstino, bėjo žodžiuus, kol anų ant poAuiSttrija, Szveicarija ir in ki PAPIRKTAS
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausiag Kabalas
metes
neiszmoko,
tokiu
budu
o
per
priežasti
anuo
nusidėji

g
tus tolimus krasztus. Bepiga
g
DRAUGAS
arba s atidengimas Paslapcziu
mo ir mums piktai klojas. Vie iszmokino teipogi szventas No.128—Dvi isztorijos: Vai
jam taip po visus tuos krasztus
Ateites su pagelba Kazyrom.
nok Dievas kaipo maloningas. giesmes, kurias per ilgus va dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
baladuotis, kai Amerikos val MASKVA, "RUSIJA. — Yu25c.
Tėvas neapleidžia anui iki pas- karus pakriauszyje abudu gie No.132—Trys istorijos: Apie
džia padengia visus jo kasztus! goslavijos Prezidentas Tito bu-(
Knygute
■ kutinioses, apdengia anų kū dodavo. Tarp tokiu mokslu ir Anglorius isz Valencziojs, Ko No.180—Kvitu
vo ant ranku nesziojamas ir
Pinigu Ligonus, kaip ir mano ir tavo su gy kalbu tarp saves laikas nesiro žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo
Kaip dalykai dabar stovi, tai Sovietu ponu vaiszinamas Ru
niams. 35c.
vuliu kaliais, užlaiko, maitina, dė taip ilgas, o szirdis Geno Ka pasakė katras paeziuojas,
daug geriau būti Svetimtau- sijoje. Jis iszvažiavo isz Rusi
180 V2—Kvitu Knygute
mokina, aprūpina anuos ir ju vaitės juto džiaugsmai isz 76 puslapiu. 25c.
z ežiu ar staeziai A m e r i k o s jos po trijų sanvaieziu baliaNBMBEMB MISTI
vaikus. Vėlesniame laike ap- mokslo sunaus, vienok id tame No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del- Kasieriaus
“įprieszu,” nes tada Amerikos vojimo. Jis pasirasze ten, kur
reiszke savo prisakymus ant dalyke daug kentėjo isz pasiil Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
valdžia milijonais kloja to Kremlino bosai jam parode pakalno tarp žaibu ir perkūnu, gimo. Benaiits visados greitai Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
kiems kelius ir takus. O Pilie- siraszyti. Jis atnaujino nu
idant anuos užlaikant, gerai užmigdamas neatsibuisdavo per Beda; Tamsunus prigauna. 58 No.194—Trumpas Katali•IMfW^OUHr fAVNMMI Mg
cziams muisu valdžia tik szpy- trauktus sanryžius tarp savo
kiszkas Katekizmas, pagal iszaniems klotus. O motin! Kaip visa nakti. Per tokias valandas puslapiu, 20c.
ga parodo!
kraszto ir Rusijos. Jis pasakė
Saule Publishing Co.,
geras yra. Dievas del žmonių, tamsame pakriauszyje neuž No.l33—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, sn
tokias prakalbas, kurias So
migdama sėdėdavo. Ak! Tan mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Padėji
Sovietai, norėdami atitrauk vietai buvo nustatė jam pasa Mahanoy City, Pa. - U. S. A. bet kaip tai žmones neatmena
mais. 35c.
*ant to, ka Dievas insako, kaip kiai atsidūsėdavo, kad asz da ni. 62 puslapiu, 20c.
i
ti Perzija nuo musu, visiems to kyti.
No.
196
—
Stacijos
arba Kal
reikia gerai daryti, to klausyti, bar bent maža žiburini ture- No.134—Dvi istorijos: Baisi
kraszto 'žmonėms pasiulino paBet tai, toli gražu, nereiszkia
czia.u, kuris szi tamsu pakriau- Žudinsta, Urlika Razbaininka, varija Viesz. Jezuso Kristų so
kad
už
tai
gerai
klotus.
Kaip
gelba.
kad dabar tas Yugoslavijos
15c.
didis yra nupuolimas per nusi szi linksmai apszviestui, kokia 43 puslapiu, 20c.
prezidentas vėl tapo Kremlino
No.197—Graudus Verksmai
dėjimą musu! O nenoriu nusi tai butu gerybe Dievo! O prie No.141—Apie Kalvi Paszkn,
Sovietas Szepilovas i s z tarnas ar padupezninkas.
dėti, bet tavęs motin ir malo to dar, kad turecziau gera kny lūžinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie ApJ
Egipto nuvyko- in Syrija., kuri
Visai ne! Tito gerai žino kad
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
ningo Tėvo visados klausysiu. ga, ad’ba dauba koki, kaip tai tas. 61 puslapiu, 20c.
isz visu Arabu krasztui yra di jie sudaro tilta tarp Vakaru ir
No.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
Genovaite apsakinėjus savo man linksmu butu! Menkiausi
džiausioje Maskvos intakoje. Rytu, tarp vergu ir laisvių
In Sziiuba
mažiutelini tik gražiu ir geru mano tarnaieziai ir vargingiau bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. Pa
žmonių. Id už tai jis jaueziasi
daigtu apie Dieva. Sutvertoji ir si mergaitė mano teviszkeje Kuzma Skripkorius Likos Tor- gal senoviszko būda, 15c.
Kipro saloje, penki tukstan- kad jis dabar gali derintis su
No.198—Gromata arba Mu
Tęva musu, pakele jo szirdi geresnio je vietoje už mane. tingu Ponu. 35c,
cziai Anglu kareiviu per sze- Vakarais ir Rytais su Rusija ir Veža kraiti per laukeli
prie paszenavones, meiles ir Anos dabar sėdžia sziltose, No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
ubą,
sziolika dienu jieszkojo sukilė su Amerika, ir isz abeju parei
padekavojimo Anam, ir pažino verp prie žiburio, linksmai be- Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz' gromaVesz tuo tave, sesute
liu vadu, Generolo Georges Gri kalauti paramos ir pagelbos.
jog atėjo laikas idant ji pra sznekant nepajunt kaip valan Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
in sziiuba:
vas. Jo nesugavo, nors in Ang Jis buvo prakeiktas ir pa
tojaus Jeruzolima. 10c.
tinti ta aname ingyti, kuomi dos praeina. Paskiaus vėl savo lapiu, 20c.
lu rankas pakliuvo daug ka- smerktas kai jis nesutiko su Ei, in sziiuba, svoteliai
szirdi
pakeldavo
Dievui
tarda

szirdis anuo pripildyta paliko
in sziiuba!
riszku ginklu ir karabinu.
No.144— Apie Ranka Ap No.200—Eustakijuszas. Is
Stalinu; jis buvo Amerikieir ko nuo Dievo reikalautu. Ge ma: O kaip tai gerai, kad Tave vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
cziu gerbiamas ir isz musu Jau žirgeliai, jau briczkos
novaite balsiai atkalbėdavo Dieve pažinstam, be Tavęs nie Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
pas stuba,
Priesz viena Partizana, suki valdžios yra gavės milijonus
mažas suprantamas . maldas, ko gero neturecziau ir nebūtu va Zokoninka Bernadina. 61
Ei, in szluba’ jauniejie,
No.201—Istorija apie Amži
lėli reikia deszimts kareiviu — doleriu.
man
su
kuomi
kalbėti.
Be
tavęs
in sziiuba!
na Žydą. .Jo kelione po svietą
puslapiu, 20c.
taip
pareiszke
Generolas
Dabar jis nori visiems parotame
pakriauszyje
isz
liūdny

liudymas apie Jezu Kristų.
Gruentheris, NATO vyriausias dinti kad jis randasi tokioje Atsisveikink mieloji
Svarbus Praneszimas bes, neturtes ir vargu, senei jau No.l 45—A p i e Velniszkas irPukius
apraszymas. 20c.
sesute,
kariuomenes vadas, kalbėda vietoje kad Sovietu Rusija ir
Malūnas Kaip Studentas Lo
bueziau
numirusi.
Bet
kožname
Nors teveli, nors miela
mas apie Alžiro kovas.
Mes mėgstame teisingysta ii gyvenimo padėjime, neuž- jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste N0.202—Novena, Stebuklin
Amerika turi su juo derintis ir
mocziute,
geidžiame, kad ir visi teisin mirsz-ti mus palinksminti!
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motino#
skaitytis!
Ir in sziiuba, sesele,
Garbei. 15c.
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai
Gryžes isz sanskrydžio Vaszpuslapiu, 15c.
Jis buvo savo drąsą parodęs
— BUS DAUGIAU —
in sziiuba!.
primename, idant kožnas skai
ingtone, Vienybes redaktorius, Stalinui ir visai Rusijai kai
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
tytojas, kurio laikas pasibaigė
Juiozas Tysliava, sunegalavo ir jis pasitdauke isz tos Sovietu Jau vežimai, jau
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. kių Seraphiszkas Officium. 15o
briczkos pas stuba!
KATALOGAS 62 puslapiu, 20c.
už laikraszti, kad nevilkintu ii
tapo, iszvežtas in St. John’s li Rusijos sudarytos sanjungos ir
gai su atnaujinimu užmokėsgonine, Brooklyn, ‘N. Y. Teko paskui susidėjo su Anglija ir Ei, in sziiuba, važiuosim
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas: t
KNYGŲ
in
sziiuba!
ties,
nes
ilgai
negalime
laukti.
girdėti, kad Birželio 25-tai die Amerika.
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
Atsisveikink nors brolius,
Juk del visu yra tas žinoma, Visi pirmieji Katalogai dabar
na, jam padaryta operacija.
No.152—Apie Kajimas, Drū
Užsisakant knygas is*
Dbaar jis vėl sugryžo in So
seseles,
kad darbas pabrango, popiera yra negeri. Szis Katalogas tas Petras, Nuogalis. 62 pus
Linkime greitai pasveikti.
szio Katalogo, veikia paminėti
vietu Rusijos avide ir vėl sako Rutu darža, jaunąsias
ir kiti intaisymai, nes uždyka užima visu anų vieta, todėl
lapiu, ?20c.
tik numeri knygos. Pinigus
si yra Rusijos draugas. Bet tuo
dieneles,
laikraszczio
negalime
siuntinė

užsisakykite
knygas
iss
Tėvai Marijonai ir Mariana- paežiu sykiu jis sako ir tikrina Ir, in sziiuba, važiuojam
No.155—Szakinis
Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Orti.
Musu
agentai
yra
guodoti
szito
Katalogo
polio Rėmėjai rengia sziaunia kad jis yra ir Amerikai isztiŽydas, Du Draugai. 136 pusią deri, Express ar Bankino Moin sziiuba!
skaitytojai ir nuoszirdžiai de
ni-Orderi, o jeigu norite pini
ir gražia “Lietuviu Diena,” kirnas, ir vis tikisi gauti para- Sztai žirgeliai, sztai
Nr. 1956
pin, 35<k
kavoj ame visiems už platinima
Liepos ketvirta diena, Maria- mos ir paszelpos isz musu
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
briczkos pas stuba,
“Saules,” lai visus Dievas už
ISTORIJOS,
PASAKOS,
napolio
Kolegijos- Parke, kraszto.
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
Ei, in sziiuba, jauniejie,
laiko koilgiausia ir visame lai
APYSAKOS, IR T. T.
Thompson, Conn.
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa II3iG Nepamirszkite dadeti
Reiszke, Tito tupi ant tvoin sziiuba! ’
mina. Platinkite mylimi broliai
deszimtuka ekstra del prisiunPer szia Lietuviu Diena, Isz- ros ir laukia pažiūrėti kas jam
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
ir sesutes jusu laikraszti, o mes No. 101—Kapitonas Velnias,
timo kasztu.
kilmingos Szvento Miszios bus daugiau pasiūlius ar duos pirm
— Sieniniai Kalendoriai, su už tai busime jumis szirdingai Puikus apraszymas, didele No.151—Apie Vaitas Szvilatlaikytos vienuolikta valanda. negu jis szoiks in kaire ar in depikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
Lietuviszkais ar Angliszkais dėkingi. — “Saules” Redyste. knyga. 404 puslapiu. 50c.
gai, o ir visi laiszkai “visada
Szv. Kazimiero parapijos cho szine.
No. 201 Istorija apie Amži Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
menesiais, su szventomis ir
turi būti siusti vien tik ant
ras, Worcester, Mass., giedos
na Žydą. Jo kelione po svietą nukas Karalium, 62 pus., 20c.
pasninkais. Po 50^ arba 3 už
szio adreso:
per tas Miszias. Worcesterio
SKAITYKIT
ir liudymas apie Jezu Kris No.l 53—Apie Gailuti, Du
$1.35. Adresas:
Lietuviu Drum ir Bugle Corps
tų 20c.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
ilSAULE”
Saule Publishing Co., Maha
gros per paroda ir per pikninMahanoy City, Pa., • ĮJ. S. <
No.102— Prakeikta, meilin- lapiu, 20c,
ka. Bob.Zinkus orkiestra grosz Pirkių U. S. Bonus noy City, Pa.

Kas Girdėt

szokiams. Visi Naujos Angli
jos Lietuviai kviecziami daly
vauti sziame •parengime.
Mums komitetas szio paren
gimo nėra, nieko davės už szita
pagarsinima., bet mes jaueziame kad c.zia yra Lietuvybės da
lykas ir reikalas ir už tai savo
sk a i t y t oj a m s p r an e s z am e.

Pypkes Durnai

’•SAULE”

A^A

(Tasa)

Genovaite Gauna Nuo Vilko
Szilat Apdara
Tarp daugybes* v i s o k i u
džiaugsmu, kuriuos Genovaite
su savo šuneliu turėjo, pavasa
ris ir vasara,, nejuntant prabė
go. Daibar tai ruduo artinosi,
saule vis vėliaus tekejo ir vis
ankszcziaus nusileido. Szviesai
žiedras dangus mažne visados
lytuotais debesais apsitrauikdavo. Linksmi pankszteliu bal
selei nutilo, o didesne dalis j u
svetur iszleke. Visi žiedai pa
vyto ir padžiūvo, lapai pagel
tonavo ir pabalo, kurie isz sa
ves nenukrito, tuos szalti ir
didi vejei iki ant paskutinio
nukratė. Genovaite szaltimeczio bijodama, prieaugėje pakriauszio sėdėdama, insirupinusi apsiaszarojo tankiai pažvelydama ant liūdno isznykimo visu grožybių. Tuom tarpuatsiliepe Benaitis: “Motin! Ar
gi jau Dievas dabar mins nemy
li, kad nuo musu visa atima,
argi jau vįsi sutvėrimai pra
žus?” “Ne mano kūdiki!” At
sake Genovaite: “Dievobai
mingais ir gerais esame, tai
Dievas mus visados.myli. Ožionaii ant žemes visi daigtai tik
atsimaino ir yra amžina. Da
bar tiktai prasideda szaltimetis
o anam praėjus kožuu kartu vėl
ateina linksmas pavasaris.
Teip- dedasi kais meta. Džiaugkis kad dabar ateina szaltime
tis, po kurio vėl instos links
mas pavasaris. Ak, pratarė
szirdyje su prasijuokimu: tu
mielasis, kad tu ingaves protą
pamatysi pirma szaltimeti, ne
gali turėt uiž pikta, jog vos ti
kėsi, kad vėl po szaltimeezio
ateis pavasaris. Bet asz motina
tavo kaip man rodos, daug ma
žesnio proto esu už tave. . Juk
jau per ilgus, patyrimus žinau,
jog po kentejimo ateina pa
linksminimas, o vienok apie tai
vis turim kartais albejojima.
Kaip norius dedasi, nenoriu
rūpintis, bet tiktai minėti sau
visuomet, jog ateis ir džiaugs
mas, ir del to tai troksztu gy
venti kaip tu, be rupescziu ir
vargiu. ’ ’
Genovaite nuo laiko kas die
na girinius oibuolus, dūles, rieszutus, szermuksznius, slyvas,
kaulinius, ir ka tiktai isz val
gomu vaisiu rasdavo, rinko ant
szaltimeezio. Daugybe szakneliu sukasė, o Benaitis savo mo
tinai kiek1 galėdamas padėjo
dirbti. Szienas delei elnes buvo
jau ankszcziau suszienautas.
Didei insirupino, isz kur reikes

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA ...

. t

Viesz. Jėzaus ir <;
Motinos Szvencz. !;
Sapnas Motinos Szven- Į*
cziausios,
mieganczios
ant kalno Alyvų, žemei ji
Batanijos,
bažnyczioj
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ]!
Knygos Did. 3%x5% col. ]!
TIKTAI, 25 Cts.
•
—
!'

SAULE PUBLISHING CO., <!
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. >

SAPNORIUS

virszaus. Norius visi medžiai
belais suvarėte. Vienok skiau taptų užmuisztais isz mano
lapus jau numėtė nuo saves,
tes viena prie antros nesulaike. priežasties. Ne, ne, pasiliksiu
vienok Dievas visados žalioms
Ak, atsiduso savo szirdyje: Ka- czionai, kol Dievui patiks ma
cglioms užlaiko skujas, kad gi
gi asz dabar duoeziau už atada ne tojo vietoje laikyti, o j i eg u
Su 283 Paveikslais
linai gyvuliai galėtu po anoms
ir kelis siutus, kiek tie žmones žada kada nori isz tos girios
160 Puslapiu
pasislėpti. Dygiuoti kadagiu
tur gerybių nuo Dievo gyven iszvesti, tada norius pasuks iii
krūmai ir laike žiemos tur tam
gauti drabužius del szaltime- dami draugystėje, o nei vienas ta szali gero žmogaus žings 8 col. ilgio, 5% col. ploczio
Iszaiszkma sapna ir kas j» siai mėlynas uogas, kad giri
nius. Juk gėdinus yra, visokius
czio, turint jau kuomi misti. neatmena jam dekavot.
ateitoje stosis. Su priedu 5 niai paukszteliai galėtu mai
Anos vis tasai vienas apredas,
Benaitis kurisai liūdnumą vargus pakelti ne kaipo- kalty <[ planatu ir visokiu burtu. Įi tintis. Szaltinis musu niekuo
kuri jau kelerius metus diena motinos suprato, atsiliep.e sa- bėmis savo duszia alpsunkyt.
j Knyga in minksztos po
met neužszals da galėtum van
ir naktį vartojo jau būtinai su kydams: “Ar tai atmeni ka
Dabar susijieszkojo asztru Į pieros vlrszeliuose. :: :: 5 dens atsigerti ir be perstojimo
sidėvėjo ir nuplyszo. Raudoda man pasakojai, kad tavęs viena kiauta, su kuriuomi nuo avies
■ B - GELATO
Pinigai reikia siusti su ) auga aname szviesiai žalia žole,
ma. sėdėjo prieaugėje pakriau- karta paklausiau delko musu nulupo kaili, nuplovė nuo krau
užsakymu:
? kuriomis penesi ne vienas gy 64 pus. Did. 5x7 col. j
szio ir nuskuruses apdaras elne nusiszeria? Tu pasakai ju ir smilcziu, ant saules pa i[
I
arba pradžia
į
vulėlis.
Apviezdetoju
savo
su

erszkecziu dygais ir žolių stie- Dievas ana kas vasara aprėdo džiovino ir tuojau apsidarė. O į Tiktai,. . . $1.00
Dabar Po 25c. jį
SKAITYMO
tvėrimo, maloningu ir pilnu ge
Saule
Publishing Co.,
![
plonu lengvu rubu, o del žie teip pirm sutemstant sugryžo
rybes
pasirodo
Dievo
laike
RASZYMO
! Saule Publishing Co.,
♦ 4- 4- X- * 4-4-4- * X-4-4- 4-4- 4- * 4-4- 4- * M- 4- 4- * 4- >
Mahanoy
City, Pa., U.S.A.’ i;![
mos anai duoda nauja szi 1 ta in savo pakriauszi. Benaitis
...ir...
'! Mahanoy City, Pa.,U.S. A. Į į szaltimeezio ir speigu. Kada
apdara. Del to nenusimink, jau isz tolo ja. pamatęs szokibūdavo szalti orai, o sniegas
Dievas ir tau teiksis koki rū nejo isz. džiaugsmo, szaukdalakstydavo neszamas vėjo, Be
bą duoti. Argi anam ne esi man mas: “O motin, norius karta
timeczio. Rankomis dasilytejas naitis tuomet visokias sėklas,
lones ne už musu elne? Geno- vėl sugry'žai. Ak kaip man pa
pasakė: Kaip-gi tasai drabužis kurias buvo- surinkęs, metine jo
vaite apėmė rankomis mažiute- rupo. Kame teip ilgai užtru
yra minksztas ir kokie balti isz pakilau szi o. Tuomi taip u
li ir su juoksmu tarė: gerai sa kai? Bet dabar aipsistojas ste
garbanuoti plaukai! Lygei yra raudongurkles ir juodgalve zy
kai mylimasis kūdiki! Noriu bėjosi, nauji kailiniai ir vaka
minksztos pavasari baltos de- le atlėkdavo arti pakriauszio
save nuraminti, Dievas mus ap- rine žara tai padare, jog isz
beseles aut dangaus. Teip, teip angogs ir lesdavo grūdelius.
veizdes, kursai gyvulius ir me pirmo savo motinos nepažino,
gali pažinti, jog tai yra Dievo Teipo truputi surinkto szieno ir maitinas, o mudu s-eame
džius apdangsto ir mane ap todėl greitai pabėgo in padovana.” Abudu inejo in pa iszmesdavo per kakriauszio an dvieju, ar mudu vienudu Die
dengs.
pakriauszi pasislėpti, bet ka
kriauszi, o Benaitis atnesze ga, o alkanos stirnos ir zuikiai vas tesutvere?
Po keliu dienu užgynė savo da iszgirdo anos pažystama malka, pieno ir maudini kres davėsi tuomi prisimaitinti, pas“O ne,” atsake ,yra anų dau
mažiuteliui iszeiti isz pakriau- baisa: “nesibijok mylimasis, teli su vaisais, o Genovaite tuf- kiaus zuikiai teip prijunko, jog ginius už girios gyvulius ir mėszio. Paėmus vezdini, o dynes asz esu! ” Vėl sugryžo ir pra rejo anam viską iszpasakot, sziena staeziai isz rankos ės džius. Tie visi, kurie yra ir bus
Sunku sziandien 'žmogui
indą su pienu prie szalies prisi- tarė: “o Dievui dėkui kad tu kaip atsitiko anai ingauti vil davo, o jauni stirnukai teip vadinas žmonėmis, o paeina
gyventi ant svieto,
juosusi toli po gire vaiksztine- esi vėl czionai. Bet pasakyk noni apdara.
priprato, jog davėsi glostyties nuo Adomo ir Jievos. Adomas
Nes kur tik pasisiuski tai
jo, idant dar daugiams medžiu man, kuomi esi apsidengusi?
ir jam rankas už kits kito lai buvo vyriszkis kaip ir tu, tik
Reikia, mokėti kokius nors
Speiguotas szaltimetis vėl
Mažne tiep pat esi kaip ir asz
atrasti,
kuriu
vaisiai
butu
val

žydavo. Isz to Genovaite per augalotesnis? Jieva moteriszke
padotkus,
gomi. Ant szalise augszto kal aprėdyta, isz kur gavai ta ap Genovaite ir Benaiti pakriaiu- visa: szaltimeti turėjo džiaugs kaip asz. Adoma Dievas isz
Tai inkom taksas, properti
rėdą? Gerasis Dievas tavęs szyje uždare. Laike szaltime- mą. Viena karta prisižiuręjas
molio nulipino, bet tasai molis,
taksas, no, kur prižadėjo užlipti, atsi
sėdo ant žemes del atsilsejimo džiaugtuos Benaitis. Rasi bu czio, kad buvo gražios dienos, items gyvulėms ir ju greitumui turėjo- tiktai žmogaus paveiks
Automobiliu taksas,
ir atsigėrė pieno. Tuomi tarpu vai czion paklydusi isz man do tuomet tik .tegalėjo truputi po pratarė vaikelis: “Bet motin, lu, tai yru rankas, kojas, akis,
Gazolino ir paperosu taksas
baisus vilkas kalnopi lipo avi vanojo, ” atsake Genovaite. Ar dauba va.iksztineti. “Žiūrėk, ežia tiek paukszteliu, zuikiu, ausis, lupas, vienok negalėjo
ir 1.1.
nas ruošė neszinas. Apsistojo tai ne tiesa? Mylimoji motina, malonus kūdiki, tarė Genovai stirnų, jie drauge vaikszczioja pasikrutinti, neregeti, nei gir
. Ir kaip apie visas taksas
kaip in žeme inremtais, ir ant pasakė Benaitis isz džiaugsmo te, isz szaltimetyje regime Die
dėti, bet vėliaus, kada Dievas
Žmogus pamišti na tai net
szokinedamas, juk asz tau sa vo gerybe, kaip dabar viskas
Genovaitės
mete
rustais
ir
žiinkvepe gyvybe dvasias tuo
Nesmagu darosi ant
kau, jog tau Dievas nauja ir baltai užklota yra. Visi medžiai Istorija Apie . . .
banczias
akis,
kuri
nusigandu

jau s pasikrutino, regejo ir kal
szirdies.
sziltesni apdara duos ant szal- ir krūmai yra regima szarma
si,
visa
drebėjo.
Greitai
vienok
Tuomi inkvepimu inkure
Kas nors turi užmokėti
“AMŽINA ŽYDĄ” bėjo.
aptraukti ir rados kad žiedais
padūmojusi
paėmė
vezdini,
duszia in ji ir teip buvo sutver
taisės taksas,
yra apskleisti. Prisiveizdek, Jo kelione po svietą ir liūdima® tas pirmasis žmogus. Isz to tai
szoko
ant
vilko
ir
kiek
galedarJeigu valdžia užlaiko ir •
Atsimlnk! Mielas Skaityto
apie Jezu Kristų.
ipa
užgavo
ji
per
galva,
kad
isz
"kaipo sniegas tenai yra raudo
vėliaus sakau tau Benaiti, ir
maitina tiek žmonių.
/
ano narsu iszgelbeti biedna gy jai kad nuo tavęs priklauso nas kur saules spinduliai ana
mes sudėtais esame isz atgai
*
*
Per paczta, 25 Centai.
vuli. Vilkas pamėtė avi, pri- “Saules” ateitis: Ar ja skaity užgauna ir kiek ten lyg kibirkvinto molio, tai yra kūno ir dusi, ja indomausies, ar laiku at
muisztas
toli
žemyn
pakalniui
Tankiai girdime kad
szteliu, mirga ant sniego pa- SAULE - Mahanoy City, Pa. szios, kuri niuo Dievo paeina.
silyginsi, ar ja paremsi!
Drabužis žmogų nedabina. nulydėjo ir kaudamas pabėgo.
Vėliaus isz Adomo szonkaulio
Genovaite
prie
avies
priklau

Gal but bet tame yra
(
Dievas graikszezia Jieva sutvė
pusi
anai
pienu
inpile,
kad
pa

daug teisybes,
rė. Czion Benaitis pertrauke
žintu,
argi
negales
anos
atgai

Nes apvertus taji dalyku
kalba, o kaip tai galingas Die
vinti.
Bet
jau
avis
buvo
negy

.•
kitaip,
vas isz molio ir szonkaulio teip
va.
Tai turime pripažint kad
malonius kimus sutvėrė. Kaip
Paveizdejusi
ant
negyvos
Drabužis žmogų apsaugoja
graži turbuti duszia, kad nuo
avies i n gavo visokius graudin
nuo kalėjimo.
paties Dievo paeina kuri kaip
gus pajautimus. Ak tu vargin
Kad tam netiki,
man pirma, pasakei, gražesne
ga avele, tu turi būti isz tenai,
Tegul bando iszeiti isz
yra už visus daigtus, o kad gakame yra mano teviszke. Ak,
Stubos ant ulyczios
lecziau ta duszia pamatyti. O
kad dar bent gyva 'būtimi kaip
nuogas.
isz tikro, atsake Genovaite, yra
asz tave maitincziaus ir pridatai anuo neapimta galy'be, o
*
. *
bocziau. Kaip-gi isz būrio aviu
gražumas duszios yra nei prie
Viename mieste misiukes,
mano vyro, ar rasi isz būrio
ko nep-rilyginamas, kurios
Tai dzievaž kaipo velniukes, mano tėvu? Ar Dieve! Nekitaip
czion neparegesi, ibel ta gali
Karta buvo parte,
yra tik isz tenai turi būti. Tu
iszpildyti, per ka ana mums
Tai asz po langu stovėjau,
tai musu ženklą neszioji. O kad
duoda pasižinti. Ana tai dūmo
In vidų stubos žiurėjau,
bent tu gyva butumai ir žmo
ja, iszranda visokius daigtus,
Kaip paleido savo burnas,
gaus baisa suprastumei, galedžiaugias, randas nuliudusi,
Tai misiukes negražu.
cziau tavęs paklausti: ad svei
pakele musu szirdis -prie viso
Juk ten buvo ir vaiku
kas sugryžo mano vyras isz ka
kiu darbu, kalba, patink anai
mažu, riones? Ar dar atmena Geno
kalbos su Dievu per maldas ir
Iszdodote ant panaicziu,
vaite? Ar dar tebepyks ant ma
pasiilgima prie Jo. Bet ir ta ži
Bet jusu 'žiotis kaip
nes, ar rasi mane laiko už ne
nok, jog Dievas visogalis ne*, szunycziu,
kalta? Ak, jisai gyvena, turtin
reikalavo molio, nei kaulu prie
Geda ant tokiu misiukiu,
gas, o asz czionai neturte ir
kūno sutvėrimo, nes jam norint
Jeigu nemokate kitokiu
•i. ______
varguose mažne pamirsztui.
tuojaus viską atsiranda. Varto
nee there was a farmer who drove to bank to ask some questions. Yes, the
triksu,
ja tuos daigtus tiktai del to’,
town one Saturday to buy three $50 Ų.'S. Treasury would and did replace tb»
Staiga nutilo, o tie verksmin
Tai veluk žiotis uždaryti,
Savings Bonds — one for each of his sons. chewed up Bonds free of charge.
idant mums parodyti, jog du*
gi pajautimai pervere jos szirŽmon i u n e j nok i nki te,
And all of them — the farmer, his
On his way home, he noticed that one
szia vertesne yra už lama, jog
di. “Rasi asz esu arti mano na
section of his pasture fence was down and
family, and even the cow — were
Ba tai del moterėliu
ji prie Dievo, o kūnas ir kau
mu, nes toli esant, nebūtu szi
his prize Jerseys were about to get out.
in clover.
yra kiauru,
So he parked his car, took off his coat,
lai prie žemes priguli. Ir tasai
avele czionai atėjusi. Kas-gi
So just remember this. No matter what
Ir del visu negražiu.
and started fixing the fence.
musu kūnas kitoki tur paveiks
pasidarytu, kad asz su savo kū
happens to your Savings Bonds, the Treas
The
cows
stood
by,
watching
curiously.
ury Department will replace them.
zv
lą už kuna gyvuliu, kuriu akys
dikio sugryszcziau ? Pajuto
When one bovine beauty spotted the nice
Savings Bonds are not only safer than
yra žemyn nulenktos, o žmo
karszta norą sugryszti in na
green Savings Bonds sticking out of the
Trys Istorijos
cash,
but one of the best investments you
farmer
’
s
coat
pocket,
she
sauntered
over
gaus augsztyn yra pakeltos per
Apie Irlanda arba Nekaltybe mus ir graudžios aszaros liejos
to investigate. And while the farmer fixed, can make. You can be sure of the princi
(Tasa Ant 2 puslapio)
Did bossy feasted. The delectable Bonds pal, sure of the returns (an average 3%
Suspausta; Robertas Velnias; per jos skruostus. Ilgai dumointerest when held to maturity) — and
were
devoured
and
digested.
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip jusi ant galo pratarė: Ne, vesure of the future when you invest regu
Our farmer friend, discovering his loss, larly in Bonds. Start investing in Savings
lyju czion pasilikti, su laiko
korius ako Turtingu Ponu.
feared for the worst. But he went to the Bonds today!
“Talmudo Paslaptys”
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. mane ta didi prisiega. GaleŽYDU TIKYBOS
cziau iszsiteisinti, jog prisie
Saule Publishing Co.
FOR THE BIG THINGS IN YOUR LIFE - BE READY,
:: PRISAKYMUS
f ,
WITH U. S. SAVINGS BONDS
kiau save nuo nukirtimo gelbė
i
' “Saule”, kaip szviete, taip dama, vienok'nebūtu teisingai
Labai užimanti apysaka , j
The V. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks,
ir dar tebeszvieczia ‘tikriems jai sulaužyti, o kas gal žinoti,
Per paczta, 25 Centai
for their patriotic donation, the Advertising Council and
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie rasi mano pasidrasinimas pa
Saule Publishing Company,
tuviai'“Saule” palaiko su sa darytu, jog anuodu vyru, ku
Mahanoy City, Pa., U.S.A, j
riuodu man gyvybe dovanojo,
SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.
vo prenumeratais.

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

SAULE”

Pompo Beach, Californija, ir
brolis Kazimieras isz Chicago,
Ill., lankėsi pas savo tėvelius
Bronaslava ir Juli Gumai, nuo
E. Spruce uly., o ana diena po
nia Cuniene su duktė Helena
iszkeliavo in Californija, kur
ponia Cuniene praleis savo vakacija su savo dukrele ir szeimyna.

ko sztabo nariai tenai praleido
ar kiek musu dipliomatai ir po
litikieriai tenai dabar kasdien
palieka.
Europiecziai dabar tikrai insitikine kad Amerikietis yra
tikrai melžiamoji karvute.

MAH ANO Y CITY, PA.

liau buvo iszvardintas visas ju automobilius nulėkė nuo'vienos akies,
dvieju metu amžiaus Panele
sanraszas sziu Jurgio II užde- vieszkelio, prie užsisukimo-ant
Policijantai sako kad Robin- Geraldine Wells, isz Jessup
tu žmonėms skaudžiu nuosta- Oakwood Beach Road, in Sa- sonas taip greitai važiavo kad Place. Ji sako kad kai jiedu su
tu.
kai jam reikėjo pasukti in vie- stojo su jos draugo automobiliu
lem miestą.
Szie tikri pabudinimai nebu Devyniolikos metu amžiausi na ulyczia, jis negalėjo suval- tai tik sykiu pasirodė isz tam
vo sužymėti tam, kad pateisin Cecil L. Hateley buvo ant vie- dyti savo to automobiliaus ir sumos žmogysta; paleido szuti sukilimą priesz Britu Karū tos užmusztas kai jis to trenks- taip atsimusze in keturis sto- vi isz medžiokles karabino stana, bet tam, kad inrodyti, jog mo buvo nuo automobiliaus nu- vinezius automobilius pirm ne cziai in jos dranga ir paskui
Britai nori investi “visiszkai mestas penkios deszimts pėdu, gu sustojo. Jis su savo draugu dingo toje tamsumoje.
ŽEMES
žiaurija“ kolonijose. Net ir; Septynioli'kos metu amžiaus Barth buvo iszlipe isz automo Policijantai sako kad Barnes
44->4-4-4-4-444-44444444444444-44
SUDREBEJIMAS akyvaizdoje visu kaneziu, ko- kareivis Francis McCann vai- biliaus kai policijantai pribu dirbo in Cleaning ir Dyeing
Shenandoah, Pa. —
linijos netuojau sukilo. Jos nu- ravo ta automobiliu. Jis buvo vo.
fabriką. Jis dabar stengiasi daITALIJOJE tarė sudaryti savo vyriausybe nuvesztas in Salem County Me- Į Policijantai ta losziko sunu žinoti ar ta mergina turėjo ki
Staigai susirgo savo namuose,
pareita Petnyczia po pi.et, Juo
tik po to, kai ju peticija buvo morial ligonine nes jam koja suaresztavo, nes jie sako jis tu draugu, “boy frentu” kuris
FORLI,
ITALIJA.
—
Žeme
zas Taleikis, nuo 129 E. Lloyd
praszalinta ir kai in taikingas buvo nulaužta.
| buvo girtas kai vairavo ta savo vienas isz j u gal buvo in ja insudrėbėjo
net
keturis
sykius
uly., likos nuvesztas in Locust
metu Charles automobiliu.
priemones buvo neatsižvelgta. Dvylikos
“
simylejes ir ta jos dranga ant
Liepos — July.
Alt. ligonbute, kur jis pasimirė Apennine kalnuose, kur randa Tiesos, in kurias Vaszingto- Christ teipgi buvo in ta ligoni
kerszto nuszove.
Liepos menesiš
pa- Pėtnyczios vakara. Velionis gi si miesteliai Santa Sofia, Ga- nas, Jeffersonas, Hamiltonas, ne nuvesztas nes jam galva bu
szvenstas ant garbes Brangiau mė Lietuvoje, atvyko in Shena- leata ir Rocca San Casciano. Adams ir kiti tikėjo ir paskel vo sužeista.
ANT SMERT
NUSZOVE SAVO
siojo Vieszpaties Jėzaus Krau doryje daugelis metu atgal. Bu Dvideszimts namu sugriuvo ir bė savaime suprantamomis, ne
NUSZAUTAS
jovo angliakasis ir paskutini kar žmones iszbego isz visu namu galėjo likti vien tik Jungtiniu
TETA
LOSZIKO SUNOS
— Ana diena lankėsi mies ta dirbo Knickerbocker kasyk in ulyczias. Kiek buvo galima' Valstybių nuosavybe. Ju žo
PHILADELPHIA, PA. —
te, pons. S. Czernauskai isz lose 1949 m. Paliko savo paczia sužinoti, tai nei vienas nebuvo džiai buvo godžiai girdimi Eu
NEW YORK, N. Y. —
Trisdeszimts
metu
amžiaus
Jo

Shenadoro, su reikalais, taipgi Matildai; broli Stanislovai ir se sužeistas.
ropoje. Viso pasaulio žmones
Pasigėrės Važiavo; seph Barnes, nuo Sprague uly., Septyniolikos metu jaunuolis,
atlankė
senus pažinstamus serį Helena, Lietuvoje. Likos Bet žmones neiszdryso gry- skaitė juos, inside j o in galva
City College studentas, kolebuvo ant smert nuszautas, apie
Suaresztuotas
pons. Poviliu Lazaunikus ant palaidotas Panedelio ryta 11-ta szti in savo namus ir kelias1 ir buvo inkvepti siekti vyriaugistas, Richard Greenwald, nu
ketvirta valanda isz ryto. Kas szove savo teta, keturios de
W. Mahanoy uly., irgi atlankė valanda isz Graboriaus Snyde- naktis praleido ant ulycziu,• sybiu, juos atstovaujaneziu, ir
W. LOS ANGELES, GAL. — ji nuszove ir kodėl policijantai szimts dvieju metu amžiaus
“Saules“ Redakcija, atnaujin rio kciplyczios 215 E. Centre kol jie jautiesi tikri kad tie že■ plėsti žmogaus laisve. —C.C.
Edward G. Robinson, Jr., dvi- sako jie nebežino. Jis buvo nu- Isabel Polensky.
ti savo prenumerata už laik- uly., ir palaidojo in.Kalvarijos, mes sudrėbė j imai tikrai apsi
deszimts keturiu metu amžiaus szautas pat miesto viduryje,
stojo.
raszti “Saule.“ Acziu už atsi kalno kapinėse.
Daktaras Wagner H. Brid
losziko
sūnūs
buvo
suaresztuoant
Poplar
ulyczios
netoli
nuo
JAUNUOLIS
lankymu.
ger, kuris ta studentą gydė nuo
4 * 44 4 4- 4- 4- 4- 4 4 4- 4- * 4- 4- * 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 44
tas
kai
jo
automobilius
apdauDeszimtos
ulyczios.
— Slavokai isz Carbon ir
Maizeville, Pa. —
UŽSIMUSZE že keturis automobilius visai Jis buvo nuvesztas in St. proto ligos buvo paszaukes po- .
licija , kai tas studentas jam
Schuylkillo pavietu laike savo Kunigas Juozas A. NeverausLIEPOS 4-TOJI
arti
jo
namu.
Luke
’
s
and
Chiladen
’
s
Medical
per telefoną buvo pasakęs, kad
“Slavoku Diena“ Nedėliojo in kas, kuris buvo administrato
MUSU
DIDŽIAUSIA
Du
Draugai
Sužeisti
Robinson
nebuvo,
sužeistas,
Centre,
kur
daktarai
pripaži

jis nužudins savo drauge, “giri
Lakewood parke.
rius del Szvento Liudviko pa
bet
daktarai
in
Santa
Monica
no
kad
jis
jau
buvo
negyvas.
frenta. ’ ’
Seredoj pripuola Ket rapijos, aplaike žinia nuo Ar
SZVENTE
SALEM,
N.
J.
—
Vienas
jau

ligonine
sako
kad
jo
draugas
Jis
buvo
tenai
savo
automo

Du policijantai greitai pri
virta Diena Liepos arba ket kivyskupo John F. O’Hara isz
nuolis
užsimusze
ir
du
kiti
bu

trisdeszimts
septynių
metu
am

biliu
sustabdęs.
Su
juo
buvo
buvo, ir kai jieu su to studento
virta Džiulajaus. Yra tai ap- Philadelfijos Diecezijos, buk
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
vo
labai
sukriesti,
sužeisti,
kai
žiaus,
Martin
Barth
gal
neteks
jauna mergina dvideszimts teta kalbėjosi prie duriu, jis
vaikszcziojimas Amerikonisz- Kunigas Neverauskas dabar
per uždarintas savo kambario
kos Laisves. Pyszkinimas fa- yra paskirtas kaipo klebonas raszyta Liepos 4-ta diena.
duris paliedo viena szuvi išz
jerkrekais yra uždrausta Penn- del Szv. Liudviko parapijos.
Nepriklausomybes Deklara
medžiokles karabino ir nuszbsylvanijoje, nes padaro dau
cijos, apskelbimos, tikslas bu
ve savo teta.
’ *
giau bledies ne kaip patrijoPhiladelphia, Pa. —
vo ne tik paskelbti Nepriklau
" Policijantai iszlauže jo kam
tisžko iszreiszkimo. Ta diena, Pasidekuojant malonumui vie somybe, bet taip pat paskelbti
bario duris ir ji suaresztavo.1
bankai, pacztas ir bizniai bus nuoles, Seses Kristinos Ginke- visoms pasaulio krasztu vy
uždaryti.
vieziuites, man. Uaszancziam riausybėms, kodėl toks žygis
— Pons. Juliai Cunai, nuo sziuos žodžius pastaroju laiku buvo padarytas. Deklaracijo
GUODOTINI
Į
101 E. Spruce uly., apvaikszti- teko matyti apszcziai lieliu lie- je sutverta, bet suprantam®
SKAITYTOJAI!
nejo savo dvideszimts szesziu tuviszkuose tautiszkuose rū kalba buvo iszreiksta, kodėl
metu vedusi sukaktuves. — Vė buose, kuriu tai rubus pagami Amerikiecziai jautėsi teisus
Viskas
taip paszielisžkai
liname viso gero ir ilgio pagy no ponia Brone Impulevicziene atsisakydami priklausyti Bri
brangsta, tavoras, popiera, mavenimo pons. Cuniams.
ir tuos tai lielies, kaip ir ju ru tu Karūnai.
szinos, ir darbininku algos, kad
— Seredoj pripuola. Szv. bai tokie gražus, kokiu anks- Sziu vyru paraszytas inneszidauguma laikraszcziu dar la
Bertos ir Szv. Propkopo, taipgi cziau man neteko niekuomet mas yra be galo svarbus invybiau brangsta. Redaktoriai, atAmerikos Nepriklausomybes matyti. Ir ta artistiszka pada kis pasaulio istorijoje. Tai bu
sipraszydami aiszkina kad jie
Diena, o Tautiszka Vardine: rą ponia Impulevicziene pado- vo naujas atsisakantis priklau
jokiu budu negali galas su galu
Miglova.ro. Ir ta diena: 1948 vanuojo Szvento Jurgio para syti. Jie žinojo, kad Britani
suvesti.
m., Szvedui DC-6 eroplanas su- pijos mokyklos mokytojoms, jos Karalius Jurgis III juos
“Saules“ redakcija nenori
simusze su Anglijos kairiszku Sesutėms-vienuolines; spėju: pavedins maisztininkais. Vie
dar labiau savo skaitytojams
erclplanu, trisdeszimts
du tunbut todėl, kad Sesuo Kristi nok jie norėjo inrodyti, kad tai
pabranginti “Saule“ ir nepa
žmones žuvo ant to eroplano, na Ginkevicziute yra. jos gimi ka invykde, nėra maisztavimas
brangins, jeigu kaip nors bus
septyni ant to kariszko Angli naite. O sziuos Seseles gi tas bet sudarymas naujos vyriau
galima iszsisukti!
jos,eroplano.
lielies didelio artistiszkai tau sybes sutaikimos, kuri atsto
Bet, už tai “Saules“ redak
— Musu skaitytoja ponia tinio grožio nuvež ir in Sesu- vauja savo pilieczius, bet ne
cija labai gražiai praszo visu
cziu
vienuoliu
suvažiavima
juos
pavergia.
Jieva Vitkauskiene, duktė Bro
“Saules“ skaitytoju in laika
Pittsburghe
kaipo
parodo
vei

Pirmasis
Nepriklausomybes
nislava ir anūkes Teresa, ir Evužsimokėti už savo prenumera
kime.
Gi
toji
tai
ponia
Brone
Deklaracijos/ paskaida, aiszta, kad redakcijai butu mažiau
ann visi isz Shenadoro, motokasztu, sekti tuos, kurie pavė
ravo in miestą su reikalais ir Impulevicziene ne yra Jurgete, kiai nuszvieczia samprotavi
luoja ant laiko užsimokėti.
prie tos progos atlankė “Sau bet vietines Szvento Kazimiero mus, iszreiszkianczius nausėdi
Pirmiau “Saules“ redakci
les“ Redakcija, nes ponia Vit parapijos nare. Ir ji yra labai, jų, kolonistu veiksmus pasau
liui.
Antras
garsusis
paskaida
labai
uoli
visuomenine
veikėja
ja galėdavo laukti per koki tai
kauskiene yra musu sena skai
laika, kol skaitytojai užsimoka
tytoja nuo dauglis metu. Acziu taip labui Bažnyczios, kaip ir tvirtai gina žmonių teises su
Lietuviu tautos.
daryti teisinga vyriausybes su
už savo prenumerata. Mes jums
visiems už atsilankyma.
siusdavome “Saule“ kad ir per
— Senas Jurgelis. taikina, kai žmones yra tironi
— Ketverge pripuola Szv.
kelis menesius, ir laukdavome
jos prispausti:
Antano Zakarijo ir Szv. Filo
kol jus užsimokėsite, “bet da
“Mes laikome savaime aiszmenos, o Tautiszka Vardine:
bar, aplinkybes tokios, kad mes
kiomis szias tiesas:visi žmones
Laksztute. Taipgi ta diena: $427 MILIJONU
negalime laukti!“
1
sukurti lygiais; ir Kūrėjas su
1948 m., jauna gražuole loszike,
Už tai, mes visu savo geru
EUROPOJE teikė jiems nekurias neliecziaCarole Landis nusižudė savo
skaitytoju labai gražiai praszomas teises, tarp kuriu gyvybe,
namuose; 1810 m., gimė P. T.
me priesz laika, ar nors ant lai
laisve ir laimes siekimą. Toms
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Barnum, kuris sutvėrė didžiau
ko už “Saule“ užsimokėti, kad
teisėms apsaugoti yra sukur
sias cirkas Amerikoje; 1264 m.,
mes galėtume jums “Saule“
Lenkai iszvaike ir iszskirste Tie Amerikiecziai dar tris tos valdžios, savo galia iszvevis siuntinėti.
szimtus penkiolika milijonu danczios isz valdomųjų valios.
Lietuviu kaimynus Latvius.
Daug laikraszcziu yra instei— Mainieriu ir darbininkai doleriu praleido del tu kelionių Kai bet kuri valdžios sutaikige taip vadinama “Popieros
isz miesto fabriku vakacijos in Europa su eroplanais ir lai ma virsta priesztaringa tiems
Fonda,“ in kuri renka aukas
tikslams, žmones turi teise ja
prasidėjo ir tesis ligi Liepos vais.
isz savo skaitytoju, kad butu
Iszrokojant isz viso, eilinis pakeisti ar praszalinti ir su
deszimta diena. Nekuriai fabrigalima laikraszcziams popie
k ai - prasi d e s ■ a,pie- /. L i e po s sz e - Amerikietis keleivis in Europa kurti nauja valdžia, nes jiems
ros nupirkti. Mes tokio fondo
daugiausia priklauso iszlaikypraleido
ant
keliones
tūkstan

sMdlikta
diena.
■
neturime, bet nuoszirdžiai ir
i — Petnyczidj pripuola Szv. ti penkis szimtus trisdeszimts ti savo saugumą ir laime. ’ ’
vieszai padėkotume tokiems
Apskelbimo j e buvo pabrėžta
Tomo More ir Szv. Lucijos, o doleriu. Isz szitu pinigu pusgeriems musu laikraszczio rė
Tautiszka Vardine: Rytone. Ir septinto szimto ėjo del eropla- kad esant tam tikroms aplin
mėjams, kurie ir mums padėtu
ta diena: 1944 m., Boston, no ar laivo keliones, ir asztuo- kybėms, žmones turi teise pa
nusipirkti popieros “Saulei.“
keisti
vyriausybe.
Toliau
joje
ni
szimtai
asztuonios
deszimts
Mass., baisus gaisras isztiko
Bet, kas mums ir jums svar
cirkais, 167 žmonių žuvo; 1340 doleriu buvo taip sau praleista buvo pasakyta, kad kolonijų,
biausia, tai “teisingas atsily
m., Didysis Lietuvos Kuni- per ta kelione ir per tas atosto nausėdijų gyventojai buvo kan
ginimas,“ mes galėtume “Sau
trus, perkente daug skaudžiu
gaiksztis Gedminas žuvo karė gas.
le“ leisti, ir kad jus galėtumėte
Szi sanskaita, raportas nieko nuostatu ir mėgino peticijos
je..
ja vis skaityti 1
— Ponia Helena Smith isz nesako apie kiek musu karisz- apskelbimą juos pakeisti. To-

Žinios Vietines

