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Karalaite Margarita
PRIESZ VICE-PRE- 323 LENKAI
KARININKAS
SIARI.SZTUOTI
KALTINA McKEON ZIDENTA NIXONA

Iszduoda Savo Raportą

Sako Saržentas
Kankino Kareivius

Prezidento Patarėjas
Remia Gub. Herter

VARSZAVA, LENKIJA. —
Lenkijos teismo vyriausybe
pranesza kad trys szimtai dvideszimts trys Lenkai buvo suaresztuoti ir intarti už Poznan
miesto sukilimą.
Valdžios gynėjas Marian
Rygiški pranesze kad Birželio
dvideszmts asztunta diena,
prasidėjusio sukilimo laiku žu
vo penkios deszimts trys žmo
nes, o ne trisdeszimts asztuoni
kaip pirmiau buvo praneszta.
Ir apie trys saimtai asmenų bu
vo sužeista, isz kuriu szimtas
dvideszimts septyni dar dabar
randasi ligoninėse.

WASHINGTON, D. C. —
PARRIS ISLAND, S. C. —
Marinu Leitenantas Pulkinin Prezidento Eisenhowerio vy
kas, per kariszka teismą sta riausias patarėjas, Harold E.
eziai pasakė, kad intartas už g-tassen, visus Republikonus
szcsziu marinu gyvastis nebu nustebino, kai jis vieszai pa
vo ingaliotas tuos kareivius skelbė, kad jis eina priesz Vice
priversti nakezia marsziuoti in prezidentą Richažd M.' Nixona
tas pelkes ir in upe kur szeszi ir dabar nori in jo vieta iszrinkti Massachusetts valstijos
prigėrė.
Christian A.
Leitenantas Pulkininkas Ro Gubernatorių,
bert A. Thompson, isz Syra Herter.
Už keliu valandų po to jo pa
cuse, New York, buvęs Saržento Matthew C. McKeon vy skelbimo, Frez. Eisenhoweris
riausias karininkas, kariszkam ji iszbare ir davė jam žinoti
Generolas Nathan Twin kur Generolas Nathan Twin
ni už musu geriausius ero- teismui pasakė, kad jis vi kad tokis prasiszokimas jam
Czia Buvo Žemes
ing (viduryje) lakunu sztaing dabar savo raportą yra
planus, ir kad Sovietai daug siems buvo insakmiai pasakęs baisiai nepatinka.
bo virszininkas, czia pasiiszdaves kaslink Rusijos kadaugiau ju turi ir stato ne ir griesztai uždraudęs tokius
Laikrasztininku užklaustas,
Anglijos graži Karalaite,
Sudrebejimas
szneka su Kongresmenu L.
riszku eroplanu. Jis yra ka
gu mes. Bet paskui, už ke nubaudimus. *
Prezidentas Eisenhoweris, in
Margarita, czia apsiredžius
Mendel Rivers (po kaire)
tik sugryžes isz Maskvos.
liu dienu, po keletą pasitari
Kariszkas teismas dabar Panama kraszta, kur jis buvo j
su Laivyno slauges drabu
isz So. Carolina ir su Kon
Jo raportas daug abejonių
mu su valdovais Vaszingto stengiasi iszspresti klausima del Pietų Amerikos seimo, pažiais, uniforma. Ji yra virgresmenu Carl Vinson, isz
šukele. Kai tik jis pargryžo
ne, jis jau kitaip pradėjo ar tas Saržentas McKeon yra aiszkino, kad jis keliomis die
szininke visu slaugiu ir dar-.
Georgia valstijos, kuris yra
isz Maskvos, jis laikrasztikalbėti, sakydamas kad So kaltas už tu szesziu marinu nomis priesz tai žinojo kad Ha
bminkiu kurios dirba prie
pirmininkas Kongresmonu
ninkams buvo staeziai pasa vietai eina pirmyn ir kad už mirti ar ne. Jis ta nelemta nak- rold E. Stassen taip padarys.
ambulansu ir ligoniniu. Prie
komisijos del apsiginklavi kęs kad Sovietu kariszki ero
keliu metu galimas daigtas ti buvo privertęs septynios de Eisenhoweris sako, kad jis
szitos progos ji iszkilmingai
mo. Jie susiejo Vaszingtone,
planai yra geresni ir greiteskad jie mus pasivis.
szimts keturis marinus bristi buvo Stassena perspejas ir bu
atidarė Szvento Jono AmbuIgi pažastų in pelkes, gerai ži vo pataręs jam liautis, paaiszlansu Brigada in Portsmou
nei viena valdžia nesijauezia upes. Trys buvo labai apde nodamas kad ne visi tie mari kindamas, kad Stassenas, kai
th, Anglijoje.
pastovi.
ginti. Sužeistųjų tarpe buvo du nai mokėjo kaip plaukti.
po pilietis gali sakyti ka jis
vaikucziai.
Pirm negu szitas Leitenan nori ir remti ka jis nori; bet,
ŽENGIA
Susprogimas atsitiko kai tas Pulkininkas buvo paszauk- kaipo Valdžios Sztabo narys ir
SUSPROGIMAS
ANT
EISENHOWERIS
gazolinas buvo pilamas in ta tas svieczinti; to Saržento ad Prezidento patarėjas, jis yra
TAMSUMOJE
MAŽO LAIVO
laiva, Penmarva Boat Yard vokatas Emile Zola Berman, už savo žodžius tam sztabui ir
NEIMS ATOSTOGŲ
uoste.
isz New York, audringai ir jam paežiam atsakomingas.
ORLANDO, FLA. — KetuLabai
apdeginti
buvo
penj
Laikrasztininkai
paskui
graudingai
in
teismą
kreipiesi,
WASHINGTON, D. C. —
Septyni Sužeisti isz
riu metu vaikutis, Mike Sibole,
kios
deszimts
metu
amžiaus
Prezidento
užklausė
ar
tai
sakydamas,
kad
Saržentu
Mci
Juodas
kryželis
parodo
Prezidentas Eisenhoweris pa
dabar turi mokintis kaip gy
Coatesville
Leroy Ripka, to laivo savinin Keon visai niekam nereikia nei reiszkia kad dabar Harold E. kur buvo didžiausias žemes venti tamsumoje.
skelbė kad jis jokiu parengimu
(Tasa Ant 4 Puslapio)
sudrebejimas, kuris iszkele
kas; keturios deszimts asztuo- aiszkintis, nei teisintis nes jis
Pernai daktarai jam viena
nedaro del atostogų szia vasa
baisiausias
bangas
jurose
ir
niu
metu
amžiaus
Clarence
ėjo
savo
pareigas,
virszininku
NORTH
EAST,
MD.
—
akute iszeme, o dabar antra
ra, priesz Republikonu rinki-!
sukrėtė
Aegean
salas,
Pieti

Alaymaker
ir
jo
žmonos
sesuo;
jam
nustatytas.
Septyni
žmones
visi
isz
Coates

iszeme ir paliko ji akla.
mus, kurie prasidės Rugpju-I
nėje
Graikijos
dalyje.
penkios
deszimts
vieno
meto
;
Jis toliau stengiesi priparoMažutis serga vėžio liga, ir
Nepageidaujamas
ežio dvideszimta diena, in San ville, Pa., buvo sužeisti, kai inDaugiau kaip keturios de daktarai jo tėvams paaiszkino
žino susprogimas uždege ju Ponia Verna Slaymaker. Jie dinti kad tikrumoje tas Sar
Francisco, California.
szimts žmonių žuvo ir szim kad kitos iszeities nėra, kaip
Isz Balt-namu iszejo paaisz- maža laiva ant North East buvo nuveszti in Union ligoni žentas pasirodė drąsuoliu ir
tai buvo sužeista. Maža tik jam aketes iszpjauti.
ne, in Elkton, Maryland.
didvyriu, stengdamasis kitus
kinimas kad Eisenhoweris ne
Santorini sala labiausiai nu
Teipgi sužeisti buvo Ponia iszgelbeti.
Tėvai, dažinoje kad kitos
ketina niekur važiuota iki po
Jurininko
Užmokestis
kentėjo.
Czia
apie
trisde

Clarence
Slaymaker
ir
jos
dukBet Leitenantas Pulkininkas
'iszeities nėra, ir kad ne už ilgo
rinkimu, iszimant trumpa ke-l
szimts
žmonių
žuvo.
j te deszimts metu Pamela, ir Thompson, lig visai negirdejes
ju sūnelis neteks ir paskutines
lione kuris atliko in Pietiniu
i asztuoniu metu Gale ir Harry to advokato audringos kalbos,
akutes, stengiesi ji visur in
valstijų suvažiavima Panama'
Haymaker, laivo savininko trumpai ir ryszkiai pabrėžė,
gražiausias vietas iszvažineti,
kraszte.
NORĖJO
brolis.
kad
nei
karininkui,
nei
eiliniui
kad jis kuo daugiausia visko
Eisenhoweris sako kad jis
Mergaite
Pamela,
to
trenks

Saržentui nevalia nei siusti, nei
pasiliks tarp Gettysburg, Pa.,
NUSIŽUDINTI pamatytu, pirm negu jam die
mo buvo iszmesta isz laivo in vesti kitus in jam paežiam ge
nos szviesa amžinai užges.
ir Vaszingtono kad jis galėtu
upe ir nežinomas žmogus kita rai žinomas vietas; nevalia ant
Dabar mažutis vėl isz naujo
dalyvauti rinkimu vajuje.
Du Namai Buvo mokinasi kaip vaikszczioti be
me laive inszoko in upe ir ja kerszto užduoti kokia pareiga
Jis buvo tikejes kad jis ga
iszgelbejo.
kareiviams, nevalia ypacz nak
akiu regėjimo, kaip gyventi
les keletą sanvaites praleisti
Sugrauti
Kaip
ir
kodėl
tas
susprogi■
ezia
vesti
kareivius
in
pavo

tamsumoje.
ant savo farmos in Gettysburg,
mas
atsitiko,
nei
vienas
isz
tu
jingas vietas; nevalia visus ka
Dar ir to negana! Daktarai
pirm negu turės iszvažiuoti in
NEW YORK, N. Y. —
keleiviu negali pasakyti.
reivius nubausti už keliu pra
sa'ko kad jie dar nežino ar jie
Californija del seimo.
Szeszi žmones buvo sužeisti ir
_____________ sikaltimą.
in laika sugavo ta vėžio liga, ir
Jo draugai ir palydovai tiki
du namai buvo sugriauti, kai
O visa tai, teismas nori priar tam mažucziu liko kiek lai
DAKTARO NAMAI parodinti,
gazas nuo pecziaus susprogo,
na kad Prezidentas Eisenhowe
Saržentas McKeon!
ko kad ir tamsumoje pagyven
viename kambaryje, kur vie
ris nėra taip nusistatęs už tai
buvo
padaręs,
kai
tie
marinai,
j
ti.
APVOGTI
nas žmogus norėjo save nusikad jis nesveikuoja, bet kad jis
po jo priežiūra žuvo.
žudinti.
nori gerai pasveikti kad galėtu
PHILADELPHIA, PA. —
Prie
viso
to,
tas
Saržentas,
Sovietu
Rusijos
Laivyno
at

Trys isz sužeistu buvo moti TEISIA 7 KUNIGUS
vėl in darba stoti per rinkimus
anot
priparodinimu,
visa
ta
Vagiai
insilauže
in
Daktaro
stovas,
Kapitonas
Alexan

I
na labai pavojingoje padėtyje,
ir po rinkimu.
Albert
Eskin
namus
in
Ger'
diena
Vodka
mauke.
Kai
ku-į
der
Morosovas
gavo
žinoti
LENKIJOJE
— — —
ju tarpe buvo motina ir jos kū
mantown ir pasivogė penkis! rie sako kad, vakarui atėjus jis į kad jis nėra Argentinoje pa- ! dikis.
Dominikos Respublikos Pre-1
Argentinos
szimtus doleriu pinigais ir apie buvo jau visai pasigėrės. Kai' geidaujamas.
POZNAN, LENKIJA. —
Z’dentas Hector B. Trujillo
Policijantai sako kad jTiTaatūkstanti szimta doleriu ver po prisieka, jis buvo užklaus Ambasada pareikalavo kad
Lenkijos Kcmunistiszka val
Molina pranesze kad jis nebe
bar tikrai žino kad vienas žmo
tes visokiu brangenybių, žem- tas ar jis buvo girtas, jis gal jis sau sveikas keliautu kur
džia pranesza kad suimtu suki
galėj o dalyvauti tame Pietiniu
gus, penkios deszimts metu
kitur.
Jis
ant
rytojaus
iszva
nulenkęs
tylėjo.
lėliu yra trys szimtai dvide
Gražuole, Kay Baugias, cziugu.
Valstijų seime, in kuri ir Pre-1
amžiaus,
norėdamas
save
nusiDaktaro szvogeris buvo pir- ’ Kas, czia mums rodos, daug skrido isz Buenos Aires in žudinti buvo atidaręs visus ga- szimts trys, kurie dabar yra in
zidentas Eisenhoweris dalyva-' New York valstijos Gražuo
Maskva. Su juo iszkeliavo
tarti ir kaltinami už ta nelem
vo. Gal jis tikrai ir susirgęs, liu Karaliene gražiai užmo- mutinis darasti kad namai bu- i svarbiau negu tas kariszkas
zo
pecziaus
vamzdžius,
norėda

ir jo žmona.
ta sukilimo. Anot tos Komunisbet mes gerai žinome kad kele-1 ka jurininkui, J .G. Litel, su’ i vo apvogti, jis buvo ka tik su-j teismas tai mažas invykis, kai
mas save užsidusinti, ir tas ga
tiszkos valdžios, szeszios de
Jis Argentinoje, kaip keli
ta tu Pietiniu valstijų valdi buczkiu, už tai kad jis jos gryžes isz ligonines, apie pusė visi teismo nariai nuėjo in ta
zas kaip nors ten susprogo.
szimts szeszi pleszikave per ta
czia Vaszingtone * buvo su
vieta kur ta nelaime atsitiko.
ninkai nebeiszdryso palikti sa “sostą” stumte stūmė per po vienuolikos nakezia.
Tas žmogus teipgi buvo labai
sukilimą; trisdeszimts trys per
Policijantai spėja kad va Kai visi isz teismo kambaru sekti kai jie stengiesi slap sužeistas.
vo krasztus, bijodami kad kai’ gražuoliu paroda, in Long
ta sukilimą buvo paleisti isz
tik jie iszvažiuos kad per revo-i Beach, California, kur buvo giai iszmusze maža langa vie iszejo ir ėjo in ta nelemta vie tas žinias surinkti apie mu- į
kalėjimo.
liucija, per sukilimus kiti ku- iszrinkta viso svieto gražuo name miegamo j ame kambary ta, marinai sargai, su atprovin- su kariszkus ginklus ir pa- i
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Platinkit “Saule”
siunsti in Rusija.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
je ir taip in namus inlindo.
li j u vėtąs neužimtu, nes tenai liu karaliene.
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v

“ P A U T. E ”

MAHANOY CITY, PA.

5— Daugiau žmonių priimti kad
;
valdžia tenai pastatytu
Philadelphia, Pa.—
atkreipk savo veidą nuo pavar- gas
j
kriminaliszkas apraszyNo.158—A p i e Kapitonas
in apdrauda, Social Security. baisiai dideli prūdą del elek Dvideszimts asztuoniu metu geliu, o stosis, kad ir Vieszpats mas,
1
202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabėgė
Szita byla gal ir bus priimta. tros jiegos. Prezidentas su amžiaus Joe Morris kita syki neatkreips savo veidą nuo ta No.103—V aidelo La, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
6—Civiliniu teisiu veikimas Kongresu ir Senatu gal sutiks. ne taip greitai pundins visiems vęs. Saugokis tvirtai susitepi isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
saliune. Jis buvo viename sa- mo. Didystai niekados neleisk ,ežio iszimta isz Lietuviszku
kad valstija -turėtu daugiau
No.160—Apie Po Laikui;
liune
ir
visiems
kelis
sykius
Eisenhoweriui
nereikejo
kad
teisiu
negu
dabar
valdžia
jai
szirdyje insiszaknyti, nes nuo užlieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
1956
1888
užpundino.
Jo
draugai
ant
jo
duoda. Vargiai kas isz to bus.. kas ji paragintu vėl stoti in
didystes prasideda prapuoli dideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavcuis; Viesz7— Daugiau paskirti vetera Prezidento Rinkinius. Jis pats, sveikatos kelis iszgere ir pas mas. Kad kas norius tau ka pa No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
Mieli skaitytojai! Petnyczioj
Liepos (July) 27-ta diena, su nu, buvusiu kareiviu szeimy- mielu noru pareiszke kad jis kui nutralike sau in kita saliu- dirbs, tuojaus atiduok užmo tai pinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
ėjo 68 metai, nuo kada pasiro noms. Szita byla gal bus priim pasirengęs stoti iii Rinkimus ir 11a. Tenai vienas isz tu draugu’ kesti. Pamokinimo visados Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi
dė pirmutinis “Saules numeris ta, nes Repuiblikonams labai per dar keturis metus eiti Pre papasakojo to saliuno savinin jieszkok pas iszminga. O de ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kū
kui, Herbert Schoenfeld, kad dama kairia ranka ant sunaus sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
kuri uždėjo a.a. D. T. Bocz- rupi veteranu halsai, votai per zidento pareigas.
tas Morris, buvęs jo darbinin galvos, su cleszine ji žegnoda Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
ikauskas (1888 metuose.) Nesi a t e i n a ne z i u s ;■ i n k i m us.
8— Prezidentas daug dau Kongreso vadas Sam Ray kas, dabar staiga tapo bag,otų ma, pabaigė kalba tais žo Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
randa tojo .miesto, .kuriame
N 0.166—Apie Sūnūs Mal
randasi musu Tautiecziu, idant giau reikalavo del Užsienio pa- burn ir Senato vadas Lyndon ir pinigus szvaisto. Schoenfeld džiais: Palaiminimas Dievo ir visos bobos; Teipgi juokai,
paszauke
policijautus.
Diena
Johnson,
prie
kiekvienos
pro

gelbos,
negu
Kongresas
sutiks
Tėvo, Sunaus ir
Dvasios rodos, trumpi pasakai tymai ir ki aus; Iszklausyta Malda
O Saule” ten neatsilankytu
priesz
tai
vagis
buvo
pasivogęs
gos primena Prezidentui EiVargszo; Geras Medėjus. 20c.
Szventos, tegul nulžengia ant t. t., 52 puslapiu, 20c.
kaipo linksmiausias sveczias. jam duoti.
isz
jo
saliuno
szimta
doleriu
ir
tavęs, ir tegul visados bus su
No.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Mariu;
... “Saule” iszlaike per tuos 68 9—Prezidentas norėjo inves senhoweriui, kad geriausi ir
revolveri. O tas Morris dabar tavimi. Sūnūs raudodamas ir pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
metus garsiai ir esame tvirti, ti kokia nors apdrauda, “Insu isztikimiausi jo dranga Kon
buvo be daiibo ir su pilnais ki- ranka laiminanczia bueziuoda- czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
kad su pagelba. musu guodoti- rance ”• priesz potvanius, bet grese yrai ne Republikonai, bet
szeniais pinigu. Detektyvai ra mas vos galėjo pasakyti Amen. Kristupą; Juokingi szposelei;
nu skaitytoju ir prieteliu gales apdraudos kompanijos nesi Demokratai.
No.173 —Apie Talmudo Pa
do ta Morris tame pirmame Sa Ant palaidojimo Genovaitės Kaip traukt giliukingai Einiki
gyvuoti da daugeli metu. Skai skubina tokia apdrauda duota,
slaptys; Du Mokiniu; Kam IszRusijos bosas, Nikita Krusz- liune. Jis dar vis pundino savo didžios žmonių minios susirin ir kiti szposeliai, 20c.
tytojai prisidės prie tuju musu sakydamos kad tokia apdrau
draugams. Kai detektyvai ji ko ir visi prie jos kapo grau No.116—Istorija ape Siera davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
sukaktuviu, szelpdami .iszda- da baisiai daug kasztuotu, nes czevas tikrai buvo pasigėrės
per vakaruszas, surengtas La sueziupo, jis prisipažino kad džiai verke, bet už vis labinus ta. Puikus apraszymas. 119 No.175—Kuczios Žemaites;
ne
visi
tokie
apdrauda
iszSiimvysta per skaitymą ir užsimo
Gūdras Piemenis; Isz Ko Susi
jis buvo savo buvusi bosą, sa- Benaitis su Sigitu raudojo. puslapiu, 20c.
kėjimą už laikraszti, nes “tik tu. Pavyzdžiui: žmones kurie kūnu* Sztabo virszininkui,
Amerikiecziui, Generolui Na liuninka Schoenfeld apvogęs, Teisi prijaukinta elne atsigulė No.119—Keturios istorijos, darė Anglis; Kaimiecziu Aimatokiu budu užlaikys ja prie gy kalnuose gyvena nenorėtu to
than Twining, Maskvoje. Jis ir parode kad jis dabar turi tik ant kapo ir nuo tos valandos apie Gražia Haremo Nevalnin- navymai; Eiles; Kokis Budais
vasties, nes tai yra ju laikrasz- kios apdraudos, o tie, kurie slė
Apgavikai Apgauna Žmonis;
baisiai
inžeide
Amerika, asztuoniolika doleriu. Jis poli- nebeatsitrauke nuo jo. Paszara ke; Luoszis; Viena Motina;
niuose
ar
prie
upie,
mariu
gy

tis ir del j u darbuojamės per
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
szaukdamas kad visi gertu in cijantus nuvede in darža už sa kuri anai padėjo ir mažiausai Vaikucziu plepėjimas, 62 pus.,
vena
turėtu
baisiai
daug
mokė

tiek metu!” “Saule” tarnaus
1 Paveikslai. 20c.
sveikata Komunistiszkos Kini liuno ir parode kur jis buvo' nepakrutino, kol viena ryta ra 20c.
ti
už
tokia
apdrauda.
taip kaip tarnavo praeituosia
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
jos; Jis Anglija inžeide, saky pakavojes ta revolveri.
do ja negyva begulinezia ant
No.120—Dvi istorijos apie
metuose, del labo musu žmone Gal kada vėliau bet ne dabar
damas kad Anglijos Lakiniu — Sekantieji isz Szv. Ka- kapo Genovaitės. Sigitas savoi Valukas isz girios; Ant nema Skaitymo ir Raszymo. 25c.
lių, o mes stengsimės jum visa tokia apdrauda bus parūpinta.
Sztabas yra antraeiliais; Jis, žimiero parapijos, Philadel paežiai isz balto murmuro pa no. 58 pus., 20c.
me užganadyt mieli skaityto 10—Nauju namu statybos
Kitokios Knygos
Prancūzija inžeide su panieka phia, Pa.., pasimirė:
state paminklą, ant kurios ir
No.127—Trys istorijos apie
jai, kol turėsime pajiegos ir, tvarka gal bus Kongreso pri
imta, bet daug mažiau pinigu pastebėdamas kad Prancūzu Mare Aleliuniene, asztuonios elnes paveikslas prie apaezios Duktė Pustyniu; Peleniute;
sveikatos.
bus skiriama ir.reikes kad ir krasztas sziandien yra bejie-. deszimts szesziu metu amžiaus, inresztas paliko.
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
— “Saules” Iszdavyste.
sena
Szv.
Kazimiero
parapijiegis.
Veteranams daug daugiau mo
Sigitas Repe girioje ant tos
N o.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
L
te,
mirė
Liepos
keturiolikta
Mes apie ji jau keletą kartu
vietos, kur Genovaite vargus dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
’ Plieno darbininkai dar vis kėti ant rankos ir iszmokesczio
diena
ir
buvo
palaiduota
in
raszeme, ir sakeme kad jis gali
perleido, anai pirm numirties No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
straikuoja, ir vis daugiau ir laikas bus sutrumpintas.
Szv.
Kryžiaus
kapinėse.
11—Prezidentas norėjo val savo augszta vieta labai grei
inpraszius, pustelnyczia uždė Anglorius isz Valenczibjs, Ko- N O.180—Kvitu Knygute
daugiau darbininku kituose
—
Povilas
Skrupskis,
szetai
pragerti
!
ti. Po deszinios szalies Geno žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligofabrikuose netėnko darbo, nes džios kontraktus su fabrikan
szios
deszimts
dvieju
metu
am

vaitės pakriuoszio pastate' kop- Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
tie fabrikai dabar nei geležies, tais permainyti; bet Kongre
žiaus
mirė
Liepos
keturiolikta
In Maloy, Iowa, vagiai insisas nori tik atnaujinti.
lyczia, vyskupas Ildofas ja pa- 76 puslapiu. 25c.
K n y g ute
180 V2—Kvitu
nei plieno negali gauti.
diena
ir
buvo
palaidotas
in
szventino, o gyventojai ja va No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaua
12—Mantos instatymus Pre lauže in Frank Carr’o sztora
Szv. Kryžiaus kapines.
dino Jomylistienes bažnycze- Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
Jau dabar beveik visi sako zidentas norėjo permainyti, Jie iszverte, iszbarste visus pi
—
’
Baltramiejus
Steponale. Atsitikimai Genovaitės bu Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
kad per ateinanezius rinkimus kad visi galėtu lengviau juos nigus isz registerio, bet nei
viezius,
szeszios
deszimts
asz

vo aiszkei ant sienos iszmalia- Beda; Tamsunus prigauna. 58 No.194—Trumpas
vėl susitiks Dwight Eisenho- suprasti. Tai lengva, su lais cento nepasiėmė. Vietoj pini
Katalituoniu
metu
amžiaus,
mirė
Lie

gu
jie
pasiėmė
daug
kavos
ir
voti, o medinis kryžius, kuria puslapiu, 20c.
vais krasztais, bet Kongresas
weris su Adlai Stevensonu.
kiszkas Katekizmas, pagal iszpos szesziolikta diena. Palaido me buvo teip daug minavoniu,
dardaugiau
alaus
ir
sau
iszkenesiskubina
palengvinti
nei
f Kiek galima dabar pamaty
No J 33—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
tas su trimis Szventomis Mi- paliko in auksa aptaisytas ir
liavo.
Rusijai,
nei
kitiems
Komunisti tai Nixonas bus vėl kandida
nekurias Naudingais Padėji
sziomis. Kunigas Jeronimas ant altoriaus pastatytų. Po an mokamas Žiedas, Drūta Alks
tiszkiems
krasztams.
tas del Vice-prezidento vietos.
mais. 35c.
ni. 62 puslapiu, 20c.
Bagdonas
pamokslą
pasakė.
tros
szalies
stovėjo
pustelnyIn Miami, Floridoje, George
Teipgi kiek galima dabar 13—Niagros krioklio jiegas
No.196—Stacijos arba Kal
Velionis paliko žmona ir dvi czios namelis, o prie anuo gra No.134—Dvi istorijos: Baisi
suvartuoti
elektros
jiegoms.
Marshall
’
o
sztoras
buvo
du
sy

pramatyti, tai sunku inspeti
Žudinsta, Urlika Razbaininka, varija Viesz. Jezuso Kristuso
dukteres.
žus
darželis,
per
kuri
upelis
te

Kongresas
sutinka,
bet
daug
kiu
apvogtas.
Jis
po
tam
intaikad kas kitas Demokratu par
15c.
43 puslapiu, 20c.
kėjo.
Laibai
daug
žmonių
ten
bėdos
su
kompanijoms
ir
fabri

se paveikslu nutraukimo matijoje Stevensono vieta galėtu
No.141—Apie Kalvi Paszku, N 0.197—Grandus Verksmai
nueidavo,
o
pustelninkas,
my

kantams, daug kuriu turi daug szinele, “camera” kuri buvo
užimti.
Skaitykit “Saule” lintis ateivius, rodydavo ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Apintakos
ant
atskiru
Senatorių
taip
nutaisyat
kad
ji
nutrauk

Bet priesz rinkimus, kas ga
tas. 61 puslapiu, 20c.
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
tu paveiksią vagies kuris per Atsimink! Mielas Skaityto aniems kryžių, abrozus, pali atsitikti ir tankiai atsitinka. ir Kongresmonu.
N o.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
14— Arkansas valstija nori Įauga liiptu. Ant rytojaus szto- jai kad nuo tavęs priklauso kriauszi, akmeni, ant kurio Ge
bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. Pa
ro savininkas rado kad jo szto- “Saules” ateitis: Ar ja skaity novaite melsdamos klūpojo, ir
Republikonams per rinki
Kuzma Skripkorius Likos Tur gal senoviszko būda, 15c.
ras vėl buvo apvogtas. Szita si, ja indomausies, ar laiku at szaltini, isz kurio gerdavo.
mus labiausiai rūpės ūkinin Price $3.00 su'” p°i°*
No. 198—Gromata arba MnNamas “Sigitpili” vadintas tingu Ponu. 35c.
syki vagis nieko daugiau nepa- silyginsi, ar ja paremsi!
kai, farmeriai, Surie ima vieBlack, Green,
kuriame Sigitais su Genovaite No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
sivoge
kaip
tik
ta
paveikslu
szai parodinti savo nepasiten COLORS: Red,
Blue, Gray, Copper.
Kristuso, peraszyta isz gromanutraukimo maszinele, “came — Sieniniai Kalendoriai, su gyveno, vėlesniuose laikose ta Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo tos rastos grabe musu Iszgany
kinimą su Eisenhoweriu ir su
ra. ’ ’
Lietuviszkais ar Angliszkais po sugrautas, o dabar ant tos Jerukausko, Osieczna. 40 pus tojaus Jeruzolima. 10c.
visa Republikonu partija. De
menesiais, su szventomis ir vietos, netoli Koblenco miesto, lapiu, 20c.
mokratai stengsis tuos farmetJ84
No.200—Eustakijuszas. Is
pasninkais. Po 50^ arba 3 už tiktai griuvesai yra regimi. No.144— Apie Ranka Ap
rius prisivilioti.
Bet garbe ir malone del Geno vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
$1.35. Adresas:
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
*554
Saule Publishing Co., Maha vaitės žmonių szirdyse neužge Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
Net ir szitos plieno darbinin
No.201—Istorija apie Amži
so. Daug gražiu parėdytu baž- va Zokoninka Bernadina. 61
noy City, Pa.
ku straikos gali labai pakenkti
na Žydą. Jo kelione po svietą
nyrziu ant jos minaivones pa puslapiu, 20c.
*442 .
^uir
Prezidentui Eisenlioweriui per
statydino, o ne viena motere ar
N0.145—A p i e Velniszkas ir liudymas apie Jezu Kristų.
rinkimus.
mergaite dar iki szios gadynes Malūnas Kaip Studentas Lo Pukius apraszymas. 20c.
GENOVAITE ant jos garbes Genovaitės va jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—No vena, Stebuklin
Eisenhoweris yra daves^ Re
Pasitinkant
dinas.
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
publikonu partijos vadams ke
Garbei. 15c.
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
— GALAS —
puslapiu, 15o.
turiolika punktu, kuriuos jis
Jaunavedžius
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
norėtu investi in Amerikos inKaip ilgai Genovaite dar gy
tu, Stebuklas Kuczios NaktL kių Seraphiszkas Officium. 15c
statymus. Bet Republikonai
KATALOGAS
Isz pat ryto, kaip tiktai
veno, nėra tikros žinios, bet ta
62 puslapiu, 20c.
vargiai puse ju priims. Tie
praszvito,
|:«U
'
žinome kad iki paskutiniu die
KNYGŲ
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Uisisakytl Knygas:
punktai yra:
In teveliu namus daug
nu gyveno linksmybėje, nesu
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
1-—Valdžios, pagelba mokyk
sveteliu,
skaitomai daug gerybių ki Visi pirmieji Katalogai dabar
lų statymui. Kongresas szita
No.152—Apie Kajimas, Drū IdžT5 Užsisakant knygas is»
Sucje supraszytu.
tiems darydama, o pabaiga yra negeri. Szis Katalogas
tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
byla pastūmė in szali del szio
Sueje, sėdi,
anos buvo minėjimo verta. Jos užima visu anų vieta, todėl
lapiu, '20c.
posėdžio.
tik numeri knygos. Pinigus
besisznekucziuojant,
tolesnis gyvenimas buvo ly
užsisakykite
knygas
isx
■ 2—Pabranginti paczto siun
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-OrKožno žvilgis, rodos laukia,
gus tykam pavasario vakarui,
szito
Katalogo
timą. Kongresmonai ir Senato
Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankine Moilgis,
perėjus didžioms audroms.
Nr.
1956
ni-Orderi, o jeigu norite pini
riai nesutinka, ir tos bylos ne
piu, 35o.
Svodbos a važiuojant.
Galiaus Genovaite suprasda
priims, bent sziame posėdyje.
Atvažiuoja! Pakeleje suriko.
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
ma jog paskutinioji valanda
ISTORIJOS,
PASAKOS,
3—'Pakelti algas valstybi
Arkliai žvengia, bėga, kiek
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiazka su pinigais.
jos gyvybes prisiartino pr i va
APYSAKOS, IR T. T.
niams darbininkams. Senatas
instengia;
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa ĘVrJ Nepamirszkite dadeti
dino Benaiti prie lovos privadeszimtuka ekstra del prisiunprieszinasi.
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
In kiemą užsuko.
džiuodama žodžius
To’bijo- No. 101—Kapitonas Velnias,
timo kasztu.
eNIMIIin FIIITl
4— Daugiau ateiviu insileisTėvas, moeziute su mielais
sziaus pratarė: Užlaikyk pa Puikus apraszymas, didele No.151—Apie Vaitas Szvilti in Amerika.' Byla iszmesta
sveteliais:
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
girtinai savo tęva. Per visas knyga. 404 puslapiu. 50c.
gai, o ir visi laiszkai “visada
del sziu metu. Darbininku Uni
Szia-kit, eikit, ta svodba
savo gyvybes dienas turėk No. 201 Istorija apie Amži Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
turi būti siusti vien tik ant
jos baisiai prieszinasi ir spau
pasveikint,
szirdyje Dieva, o saugokis, na Žydą. Jo kelione po svietą nukas Karalium, 62 pus., 20c.
szio adreso:
•IMfW.POIN* fOUNMM FUt
Nors mielais žodeliais.
džia Kongresmenus ir Senato
idant neperžengtum prisaky ir liudymas apie Jezu Kris No.153—Apie Gailuti, Du
rius. O tie politikieriai nenori
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING' GO.,
mus Vieszpaties Dievo. Duok tų 20c.
Saule Publishing Co.,
darbininku vadu inžeisti priesz
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. &
...
iszmalda isz savo turtu, o ne- No.102— Prakeikta, meilin- lapiu, 20c,
Katinkit
“
Saule
”
Mahanoy
City,
PaU.
S.
A.
rinkimus.

Kas Girdėt

Pypkes Durnai

e

t

’•SAULE”

MAHANOY CITY. PA.

SAPNORIUS

sunkiu raktu toli akmeninais
saves, kaip ir asz kad to datyIstorija Apie . . .
trepais paižeminiu urvu iki Goriau.
laus kalėjimo. Kad sunkės ge “AMŽINA ŽYDĄ”
Kad jums sumnene, sanžine
iszmetineja kaltybes, norius ne
Su 283 Paveikslais
Į i ležines duris atidarė, drebėji Jo kelione po svietą ir liūdima®
mas per visa kuna regėtojus
lokes, už kokes mane apskundo
apie Jezu Kristų.
k^k kY^
k k
4?.k
A
160
Puslapiu
'!
perimdavo, o kurtini su žiburiu
kad jums sakau, iszmetineja
Per paczta, 25 Centai.
apszvietus ir Gol.u paregėjus, SAULE - Mahanoy City, Pa
bu, prie nukentejimo vargu, kaipo ir kožnam piktadejui, 8 col. ilgio, 5l/2 col. ploczio
(Tasa)
dar labiaus krūpaudavo. Neisz■pramusz debesis ir tampa isz- tuomi kartu rųpinkites pir- Iszaiszkina sapna ir kas
ateitoje stosis. Su priedu Į» pasakytai biaurus buvo anuo Dar verksmingu balsu kalbė
klausvtas tuose daiktuose, ku- miaus susiderinti su Dievu,
Vargiai Genovaitės Atnesza rie reikalingi yra prie mum
glauskitės prie Vieszpaties Jė planatu ir visokiu burtu. *• iszrodymas. Status susipainoje davo: Dievas yra teisingas atGerybe Szalies Gyventojams iszganymo. Liuosybe nuo kal
zaus Kristaus, Tėvo mieliau Knyga in minksztoe po- ]! galvos plaukai sklaidės ant kerszytojas. ■ Jisai Genovaite
Iszgirdus jog jau Genovaite tybių visuose varguose, kaliny
pieros vlrszeliuose. :: :: Į» kaktos nusisverdami, o barzda isz to kalėjimo iszgelbejo, o
sioje Sunaus. Tėvas dangiszkasveikesne atsirado ir vargus je, priepuolimuose, ligosią ir
turėjo baisia. Veidas iszbales, mane instume in jos vieta. Teip
Pinigai reikia siusti su
sis padavė Simu savo del nu
perleidusi geryn ėjo, kas diena laike smerties sopulingo pata
kaip baltinta sienA, o savo juo ana szioje sėdėjo. Toks tai
užsakymu:
sidėjimo žmonių. Tai Jisai už
troszko žmones jog regeti ir lo, atnesza saldybe ir palinks
domis akimis baisu pažnaireji- t ardams musze in akminines
musu kaltes priliejo krauja ir
būriais rinkosi. Valrodas, kai minimą, ta pažysite patis ant
ina aplink save mete. Pikta grindis su kumszte. Czionai
musu nusidėjimus isznaikino.
po kareivis, turėjo Genovaitai
sanžine teip smarkiai ji grau ant tu grindų, kur asz dabar
Kad sakom nekaltais esame,
žodi duoti, jog nei vieno, nei
že, jog tankiai kaip pasiutęs sėdžiu. Ar dabar intikit, kad
patis save apgauliam, o kad nu
vargingiausio neatstatys be
daužepi, khrtais piktu balsu Dievas teisingas yra?
sižeminę savo kaltybes iszipaparegejimo Jomylistienes. Rin
surikdavo, geležinais panezais
žistam. Jisai teisingu ir malo
Kitais kartais suszukdavo:
kosi žmonių nesuskaitomi bū
ningu būdams atleidžia mums sziojo, ji to nesitikėjo, kad man ir galva muszdavo in sienas. O Dėkui dar pas mane ateinate.
riai ir visuomet anų kelis iszanas, apmazgbj mus nuo to vi buvo tokie vargai žadėti, o kad kad kiek in save atvirsdavo, Iszveskite tai mane ant numir
leisdavo. Bet žmones teip buvo
nuo jaunystes dienu neibutu in kalbėjo viso kai s žodžiais ku
so, kas buvo suteptu.
ėles vietos. To noredams eisiu
tylus ir pasisaugoję, jog netoli
Klausykite tiktai Evangeli mano szirdi inejusi baime Die riuos nieks negalėjo suprasti, tenai. Asz nekalta motina su
nuo duriu paeje apsistodavo1.
jos su karsztu noru, ir to, ka vo, tai tuomet po sunkumu var ir nugandidavo žiūrėtojos.
mažumi kūdikiu užmusziau, už
Vyriszkai su kepurėms po pa
jus pagal anos žodžius pramo gu bueziau pražuvusi girioje, o
O kaip buvau padūkęs, tai ir man reikia galva nukirs
žaste, teip tylomis stovėjo kaip
ko!, o tuomet labiaus apie vi rasi pati bueziau sau gyvybe sza.ukclavo tankiai prapultis ti. Praliejau nekalta krauja,
bažnyežioje, o pagalinus maži
sas teisybes suprasite, ko da atėmusi ir neimtu manės czio tam kurisai nuo Dievo atsi sztai nuo rankos dar krauju
vaikeli ant ranku motinu lai
bar jums negaliu apsakyti. Su nai. Be tvirto tikėjimo in Die traukia, savo szirdi piktiems garuoja. Sztai aszaru klanai isz
komi, kaip prie maldos ranke
Evangelija vienoje, su kryžiu va, in Jezu Kristų, in amžina pageidimams atver ir baisa sa akiu man plusta, negaliu krau
les suglaudę augsztyn pakelda
mi kitoje atkeliavo pas mus gyvenimą, butu gyvenimas vo sanžines neklauso. Isz pra ja numazgoti. Dėlto tai krauvo.
pirmiejei. Dar viena karta sa liūdnas, vargingas ir be jokio džios gaus kokius netikrus, jumi savo turiu užlieti ta vieta
Genovaite tankiausei ant sa
kau: klausykite Evangelijos, džiaugsmo.
pranykstanezius saldumus, bet ant kurios ji nekaltai pralie
vo lovos gulėdavo arba apsi Aplaikau laiszka su žinute
Benaitis
kurisai
jau
pradėjo
užlaikykite szirdyje tuos pa
netrukus ateina ant jo vargai jau. Vienok ta su noru geidžiu
nuo vieno vyrelio,
dariusi baltais rubais sėdėda
mokinimus, iszpildykite, nes mokytis szvento tikėjimo nuo ir priespaudos. Vaiksztineje iszpildyti. Gerinus man galva
vo, žemesneme kresle, o anos Kuris gali būti prasergejimu yra žodžiai paties Dievo, turin mokyto kunigo, kožnam vaike
tarp žiedu, bet netikėtai inpuo- nukirtimui palenkti, ne kaip
kitiems,
padoru ir baltas veidas, teip
tis galybe visus laimingais pa liui turėjo del minavones ka la in prapulti, kuris po žiedais czion žudytis ilgiaus ir kentė
Kurie turi “flaperkas”
dievobaimingai ir szventai,
daryti in anaje intikinezius. O norius dovanoti, o be dovanu paslėptas buvo. Prapultis, yra ti. Teip sake Golus tuos žo
pacziules,
teip maloninigai ir žmoniszkai,
dabar ir ta visados atminkite, nei vienu nei viena nuo saves tam kuris jieszko per neteisy džius, rodydams ant savo szir
teip meilei ir visiems patinka O panasziai “verkeneziu”
kryžiuje iszganymas! Per kry neiszleido. Tokia gerybe, ma be saldumu. Tokiam rodos, jau dies.
Vyru
turime
beveik
mai rodės, jogei anos regėto
•z
žių ir kruvinus kentėjimus ir loningumas, pagirtini Geno siek su ranka paskinti ana žie
kožnam
mieste.
jam atstidave, kaip butu dan
smerti inejo Kristus Vieszpats vaitės pamokinimai didei su dą, bet netikėtai iszpuola žal Kaitai durims atsivėrus, pa
Sztai
ka
tasai
vargszas
gaus szviesumu aplinkui apin garbe dangaus karalystes, graudindavo szirdi pas jos su tys isz krumu ir maro prisirin kreipęs akis ant žmonių ne sa
raszo
:
skaistintas. Pas jos ateinan
per kryžių, kentėjimus ir var sirinkusiu, o kitos dvases vy- kęs apsivynioj septynis kartu vo balsu prasijuokė, tardams:
Asz dirbu fabrike,
tiems visados kelis žodžius
gus ir mes tik galim in amži riszkiai tankiai kaip bobutes ir grauže ir smaugė ir drasko Taigi ir jus atveda in szia vie
Ir turiu kelįs mažus
prakalbėdavo, kurie aniems
na garbe ineitj, argi netiesa, apsiverkdavo. Genovaitės die ji be perstojimo nuodingais in ta? Argi ir jus nekaltybe pra
vaikus.
kol gyvi isz szirdies neiszejo.
žudėt? Kaipgi tai? Parodykit
jog mums visiems tokiu keliu vobaimingumas anos kentėji gei imais.
Galecziau
gyventi
malsziai
Maloningi ir geri žmones!
man savo rankas: ar aszaros
mas, kantrybe, pamokymai ir
reikia eiti?
Kartais
paklausdavo,
norins
ir
'be
skolų,
Kalbėdavo lengvu ir graudin
kokios nuvargintos motinos
Teip pasakiusi visiems ran priveizdejimai anos darbams ir
jau anam tankiai buvo pasaky arba kraujas nekalto kūdikio
Nes uždirbai gerai,
gu balsu: Džiauigius kad mane
ka padavė, o kožnas turėjo pa gyvenimui, buvo brange gery
ta: Žmones! Argi tiesa, jog Jo- nėra apliejas jusu ranku? Tai
Bet mano bobele pinigus
aplankėt ir dekavoju jums už
sižadėti, jog užlaikys tuos vi be ir palaiminimu gyvento
praszvilpia,
mylistiene ir anos vaika atra gi anų neparodo!, nebeturit
malone jusu, kad mano vargais
sus pamokinimus. Po to dar jams visos anos szalies. Žmo
Kaip tik juos uždirbu.
do? Ar teip? Argi tai man per drąsumo? Dabar žinau, suszuir džiaugsmais dalijatės. Ak,
sakė: Bet tasai kelias yra ang- nes anoje apykaimeje pastojo
galiu tikrai sakyti, kad ir jus Mano bobele nenori užsiimti sztas ir vargingas, telink reika- doresnais, o ne vienose namuo sapna rodės? Ne, ne, nesapna ko visa gerkle, teip yra nekivau to, teip yra isz tikro. Asz teip! Jusu rankos yra kaip ir
naminiu darbu,
turite visokius vargus, ir žinau
lauiia pastiprinimo isz dan se tarp save dabar meile, suti
taip intikiu, nes klausykite. mano pilnos aszaru . ir kraujo.
O jeigu kada pietus
jog kiekvienas ant žemes gy
gaus, reikalauna priėmimo kū kimas, atilsis ir džiaugsmas iniszverda,
venantis, turi vargti ir rūpin
Jus tokie pat piktadejei kaip
no ir kraujo Vieszpaties, idant sigyveno. Dievobaimingas vys
Tai isz dinerkucziu.
tis. Bet mylėkitės tarp saves,
— Gal jusu draugai yra ir asz. Ineikite pas manes.
duszia neprapultu, o ta szveu- kupas tankiai sakydavo: Jeigu
Reikia žinoti kad ji jau
nedarykit nei vienam ko neno
cziausi valgymą tankei priim Dievas ketina per koki žmogų nusiminė ir neramus laike Sztai! Sakydavo plusdamas ir
perejo savo jaunyste,
rite, kad kiti jums darytu, tada
gerybe padaryti, tai toki pir- szios bedarbes, tai pasakykite atsitraukdamas ant szalies:
kite.
Ir dabar nori bezdžionkaut
bus prie jusu ir Dievas.
Vyrus, paezes ir tėvus ypacz miause prispaudžia vargais, o jiems kad užsiraszytu sau Czion vieta, kur jums reikės
kaip
jauna
mergina,
Nesiskųskite per labai ant to
dar persergėdavo. Vyrus kal toksai dalykas yra teipgi vie “Saule”, o bus jie jums už tai būti pas mane. Tokie užmuszeIr tik mausto per dienas
ka turite, juk kur pasikakdinibino prie sutikimo, vienybes, nu isz Anuo garbingu paszven- dėkingi, nes “Saule” priduos jei priguli prie mane.
apie “gud times’.’
mas, turi ir mažai turtu, gali
malones ir mokino saugoits pa tinimu, kuri patsai Dievas jiems smagu gyvenimą ir nu Tuomi vaikai nugandinti
Vakarais eina su kitoms
pradėdavo szaukti ir slėptis už
gerai ir laimingai gyventi. To
vydo ir aptarimo. Niekados ne duoda. Anuo žodžiai apie var varys ju nuliūdima.
panaszioms moterėlėms
asz pati girioje mokinaus. Notikėkite melagystes liežuviams gus ir stebuklingus priepuolius
Ant
pikezeriu
ligi
vėlybai
rints esate bet vis daugiams tu
kurie jusu sutikima ir malone kurie patys ant saves datyre,
nakeziai
Pirkie U. S. Bonus!
rite kaip asz girioje kada turė
daugiaus padaro gerybes už Pirkie U. S. Bonus!
sumaiszyti nor.
Ir tokiu bud u praleidžia
jau. Jus turite gyvenimus ir
Dėlto teip Genovaite kalbėjo m an ©pamok slus.
savo brangu laika,
drabužius ir szilta virala szalkad pati to 'buvo datyriusi, ko Vargiai Ir Rupescziai Golaus
O
kelis
kartus
su
kokiais
timetyj, tai daugiau žmogus
Žmones isz Genovaitės sekkius sunkus vargus melagiu
szpiclais,
del užlaikymo gyvasties nerei
liežuviai padare ir tarp ge lyczio'S žemyn nueje, norėdavo
Iszvažiavo
automobilais
kalauja. Neriszkite szirdis prie
riausio gyvenimo moterystes. teip-gi ir Golu pamatyti. Sudas
velnias žino kur,
daigtu, kurie tik valanda pa
Tėvams privadžiojo, idant sa ji kaipo užmuszeja, aptarytoIr kur trankėsi tai
tenka. Neatsiduokite ant daig
vo vaikus dievobaimingai pa ji, neteisu tania ir trijų nužu
nežinau
!
tu, bet ant teisybes ir meiles,
gal krikszczioniszka mokslą dymo apkaltinta, buvo ant nu
Skolos
auga
kas
diena
tas isz neturingo žmogaus vėl
augintu. Sztai tarė: nei viena žudymo usudyjas. In keturis
Ir
negaliu
jau
uždirbt,
turtinga padarys. Tai matote
motina nežino isz czionai sto- szmotusu nuo keturiu jaueziu
Kad
iszlipti
isz
balos,
ant manes.
vineziu kas kam yra paskirta. turėjo būti supleszytas. Bet Si
o vogt nenoriu.
Tvirtai savo szirdyse laiky
Dabar maloningai ir linksmai gitas per užtarimą savo dievo
Todėl
meldžiu
jus
kad
/
kite Dieva; karsztai melskite
žiuri ant svieto, 'bet ateis lai baimingos paezios, smėreziu
Mano
graudinga
žinute
apie
jojo ir saugokitės daryti ko
kas, kad liudnu atsiras ir rau pakoravojima buvo dovanojas.
Tėbyres
pacziules
ir
pikto artymui savo. Kas yra su
dos, kaip visi kurie gyvens ant Isz kalėjimo, kur iki savo
Prasergeti
kitus
vyrus
Dievu, o Ji laiko savo szirdyje,
tos žemes. Ir vėl tai anuos ge- smertiės inmestu buvo, negalė
Idant butu ant sargybos
tasai neszioja dangų savyje.
rai mokindami auginkite, kad jo anuo iszleisti. Kurtinio užrinkdamiesi
paezia
!
Malda
pastiprin
prie
geru
darSaule Publishing
Co.,
Mahanoy
City, Pa., U.S.A.
<!
ju kiekvienas mokėtu skaityti veizdetojas, kurisai ateinaiRodos tam vyreliui negalime
ir raszyti, kad turėtu stiprybe i tiems pažiūrėti, Golu lodė,
Dabar Po 25c. :
duoti,
su piktais pripuolais. ■ mažne per visas dienos neturė
O'A - B - CELV5A Nes ne visos moterėles yra veiktis
Kad mano motina mane ne- davo atilsio, o vienok ta netin
64 pus. Did. 5x7 col.:
Tokio budo kaip
gėdamas dare. Eikit szian, sa
arba pradžia <
jo motere.
kydavo žmonėms buvusiems
SKAITYMO į Bet jeigu jis butu tvirtesnio “Talmudo Paslaptys” pas Genovaite: tenai sekly ežio?
budo,
RASZYMO
ŽYDU TIKYBOS
je paveikslas nekaltybes ir pa
...ir...
i;
Ir prispausti truputi
:: PRISAKYMUS ::
girtinu darbu, czion žemai Go
Paszeluma savo moterėles,
Labai užimanti apysaka
lus geležimis apkalas, jame pa
Kaip tai kiti vyrai moka
veikslą kaltybių ir nusidėjimu
daryti,
Per paczta, 25 Centai
regėtis.
Tai gal sziandien toji
Užveizdetojas su anais ateiEI aperka apsimalszytu
Saule Publishing Company, nanezaiš, turėjo pirmiaus eiti
Ir butu gera moterėlė.
Mahanoy City, Pa., U.S.A. vedinas su žiburiu, ir su rysziu Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.
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motinu drabužiu. Kožnas jau
nikis ir kožna mergaite tvirtai
pasižadėjo, szirdi su tokioms
kaltybėms nesutepti, nes viso
kie kuniszkumai atveda ant
prapulties, o ne vienas vyras
ir nei viena pati 'balsu atsilie
pė: Gerinus yra girioje szaknelems maitinties, o nekaltu bū
ti kaip Genovaite. Kas isz to,
kad Golus Jomylistos kampa
ruose pilnas naudos nevaldė
piktos savo szirdies ir tokios
pabaigos sulaukė.
Gerai sakote, atsiliepe užveizdais, geležines duris užda
rydamas, norins sunkus gyve
nimas ant tos žemes nevisados
yra taip smarkiai sopulingas,
vienok buseneziame gyvenime
po numirties, nelygu pikeziaus
ir sunkiau turi būti.
Teip nusiminęs ir tokiuose
rupeseziause ir gailestyje pra
leido Golus daug metu, o ar
pirm smerties turėjo atilsės sa
vo dusziai nėra žinios. Kiti sa
ko, jog tol neaipturejo, kol del
nusiteisinimo prie Dieva, pa
gal teisinga suda paliko pra
žudytas.
Užbaiga
Žmones regeje Genovaite,
Benaiti ir Golu, norėjo teipgi
elne regeti, kurie Sigitas ypacz
gražu staldeli pataisydino. El
ne galėjo atszalaimoje ir pacziame kambareme liuosai bė
gioti. Per diena kelis sykius
nueidavo trepais ant augszto
iki Genovaitės seklyczios, ku
rios isz tenai negalėdavo iszvaryti, ne inleidus nors ant trum
pos valandos. Turėjo drąsumą
prie visu artintis, peną imdavo
isz rankos, o pagaliaus ir szunis nieko anai nedarydavo.
Vaikai
turėdavo
nemažus
džiaugsmus su szuomi puikiu
gyvuliu. Davinėjo anai duonos,
glostė ja, o motinos sakydavo:
Dieve mano! Be to gyvulio mu
su Jumylistiene butu girioje
pražuvusi, drauge ir jos sūnai
tis.
❖
❖
❖
,
_• J
(Tasa Ant 2 puslapio)
— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik
vieno naujo skaitytojaus, tai
didelia geradejyste padarytu
del iszdavystes. Bandykite
taip padaryt, mieli skaitytojai,
o “Saule” bus jusu didžiausiu
laikraszcziu. Acziu!

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS
;

... MALDA ...

■ Viesz. Jėzaus ir ;
; Motinos Szvencz. ■
!
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Sapnas Motinos Szven- '
cziausios,
mieganezios
ant kalno Alyvų, žemei’
Batanijos,
bažnyczioj
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

([ Knygos Did. 3%x5^ col.
TIKTAI, 25 Cts.
]!
5 SAULE PUBLISHING CO., '!
< MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

Visu Ražancziaus j *
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite
savo orderi ir viena doleri ant
adreso: Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
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MAHANOY CITY, PA.

in ta jo praneszima, bet jis sa vieta, kad karininkai bijojo
ko kad jis daug gero visai Re- laikrasztininkus prisileisti?
publikonu Partijai yra pada Vėliau teismo pirmininkas,
vieszai pasiprieszinti ir Ven ręs, nes Christian A.Herter ga Pulkininkas Hutchinson, isz
grijoje, kur tik kelios dienos lėtu daug daugiau Prez. Eisen- Woodbury, New Jersey, atsiatgal Matyas Rakosi buvo nuo howeriui padėti per rinkimus prasze labai szliubotai stengie
savo sosto nuverstas.
negu galėtu Nixonas. Jis sako, si pasiaiszkinti, kad per klaida
Lenku Komunistu partijos kad Gubernatorius Herteris marinai nebuvo supratę jo inbosas Edward Ochab sako kad gautu szeszta nuoszimti dau sakyma, kad buk jis buvo inta sukilimą sukurstė svetimu giau balsu, votu negu Nixonas. sakes nedaleisti tik tuos, kuria
MASKVA, RUSIJA. —
krasztu agentai, bet kad jo
Kaip ten nebutu, bet iszrodo norėjo paveikslus tos vietos
Amerikos atstovybe Maskvoje, partijos vadai yra kalti, kad jie kad Pono Stasseno dienos Va- nusitraukti.
Rusijoje, Liepos szesziolikta pirm to nepaklausė darbininku sz ngtone suskaitytos. Ta pa Bet tokis szliubas pasiaiszdiena yra pareikalavus kad So nusiskundimu, ir taip jie butu čia diena dvideszimts Repub- kinimas pasirodė niekam ne
vietai gražintu Amerikos la galeje skriaudas atitaisyti ir likonu Senatorių pareikalavo vertas ir melagingas, nes ir ve- ‘
kūnus, laikomus Sovietu ne darbininkai nebutu buvę tu kad jis pasitrauktu, pirm negu liau tie marinai ten stovėjo ir
laisvoje.
svetimu agentu sukurstyti.
bus iszmestas.
nedasileido nei vieno laikrlszkas mirė 1940 metuose. Paliko
Minimi
lakūnai
dvieju
Ame

tininko!
New Orleans, La. —
Shenandoah, Pa. —
keturios dukterys: Ona DunsaVincas Palakonis, nuo 40 So. Žinios skamba isz ezionais, buk rikos lėktuvu, eroplanu. Vie
vieziute, namie; Regina Dunmusu sena “Saules“ skaityto nas buvo Sovietu pagautas
šavieziute, Saint Clair; Anto- Emerick uly., numirė Panedeja, ponia Petrone Skalandžiu- viisz Baltijos juros, Balandžio
ėia, pati Richard Dodds? Long lyje po piet. Velionis sirgo nuo
aziros. Gimė Shenadoryje. Pas niene (Scalam) 83 metu am asztunta diena, 1950 metais;
Island, N. Y.; ir Olesa, pati St.
kutini karta dirbo Maple Hill žiaus staigai pasimirė Birželio antras Birželio trylikta diena,
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Kominsko, mieste; taipgi sunu
kasyklose, o 1945 metuose pra- (June) 29-ta diena, 1955 m., 1952 metais, Sibiro pakrasz(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Alberta, Washington, D. C. ir
siszalino nuo darbo. Paliko sa pas savo sunu Bernarda ir duk cziuose prie Kamczatkos. Pir
vienuolika anuku ir anūkes;
Stassen bus pravarytas, pra- tais karabinais pastojo visiems
vo ipaczia Ona (Stroliute); tere Mare, 4949 Congress Drive masis turėjo dvylika vyru; an
Tarp suimtuju buvo dvide-*
szalintas. Prez. Eisenhoweris laikrasztininkams kelia ir juos
keturios seserys: J. Meliaustrasis.
deszimts
vyru.
duktere Florence, pati Jono New Orleans. V elione gimė
nieko neatsake.
[.nele’do prisiartinti prie tos szimts kunigu. Isz ju trylika
kiene, Patriotic Hill; J. LucyAmerikos
atstovybe
Mask

Terfinko, Jr., mieste; sunu Lietuvoje, isz Suvalkų RedyPats Stassenas sako kad jis vietos. Mes norėtume žinoti ko- buvo paleisti, o septyni bus tei
kiene, mieste; Betracija Grentz
voje
davė
Sovietams
žinoti
kad
Juozą namie; dvi seserys: He bos; kaimelio Mažiu Jotiszkiu
siami. Nors Komunistiszka
gerai
žinojo
kaip,
visi
atsilieps
del?
Kas
ten
buvo,
kokia
ta
Lansdowne, ir E. Pollackiene,
lena Stefanavicziene mieste ir arti Velijonu. Po tėvais vadi- tie musu lakūnai randasi Sibi
Lenku valdžia sako kad užMinersville, taipgi broli Juozą,
re,
lageriuse,
ir
kad
gryžusieji
Kumetaicziute.
uosi
Petrone
Katre Kairvois, Shenandoah
musztuju buvo tik penkios dėisz Erie Veteranu ligonbute,
isz
Sovietu
Rusijos
žmones
tik

Jos
vyras
Povilas
SkalandžiuHeights. Laidojo Petnyczios
szimst trys, bet laikrasztininErie, Pa. Laidojo Ketvergo ry
rina
ir
po
prisieka
sako
kad
jie
ryta su apiegomis in Szv. Jur nas mirė Spalio (Oct.) 11-ta
kai spėja kad žuvusiu buvo
ta su apiegomis in Szv. Juoza
buvo
mate
tuos
musu
lakūnas
gio bažnyczioje devinta valan d., 1936 m. A. a. Petrone ir Po
tarp trijų szimtu ir viso thkfi-*
po bažnyczioje devinta valan
tenai.
da ir palaidotas in parapijos vilas Skalandžiai atvyko in
tanezio.
da ir palaidota in parapijos ka
Vyrai isz lėktuvo, dingusio
Amerika Balandžio April 1900
kapinėse.
Sužeistųjų tarpe randasi
pinėse.
metuose in Shenandoah, Pa., virsz Baltijos, pastebėti Taitrisdeszimts vienas kareivis,
— Subatoj pripuola Szv.
szete,
rytiniame
Sibire;
o
1950
po
tam
apsigyveno
in
Ed

Frackville, Pa. —
trylika saugmiecziu ir penkiNazarijo, o Tautiszka Vardi Sirgdamas per szsezis mene wardsville, Ill., o 1927 metuose Rugsėjo menesyje asztuoni isz
miesto policijantai.
ne: Aute. Ir ta diena: 1922 m., sius, Pranas Rugienius, neve Skalandžiunu szeimyna per ju buvo Vorkutoje.
Vienas karininkas isz antro
Amerikos valdžia- pripažino dąs, kuris gyyveno pas savo korta permaine savo pravarde
Lietuva kaipo kraszta, Tauta; broliene, Margareta Rugienie- ant Scalan. Velione paliko di jo eroplano, 1953 metuose, Spa
1414 m., mirė paskutinis Lietu ne, 201 S. Line uly., pasimirė deliame nuliudime: tris sūnūs: lyje buvo ligoninėje prie Naviu stabmeldžiu kunigas: kri- Panedelio vakara. Gimęs Lie Ignotą, kuris baigės U. S. West rionburgo, Magadano srityje.
Senatorius Knowlandas, Se
yiu-krivaitis Gintautas; 1945 tuvoje, atvyko in Amerika ku Point Akademija, o dabar iszPHILADELPHIA, PA.—
m., Amerkos bombneszis sudu ris per koki tai laika gyveno tarnavo savo laika ir gyvena nate griežtai pasmerkė Sovietu
Trys jaunuoliai buvo sugauti;
žo, sutrenkė in augszcziausiaji Illinois valstijoje, o apie dvi- Sarasota, Florida; Edvardą, Sanjungps elgesį ir pasielgimą,
su'mti už trylika vagyseziu in
New York miesto dangoraiže deszimts penki metai atgal ap isz Akron, Ohio, kuris yra už- kuris yra prieszingas tarptau
Germantown apylinke. Jiė tais
‘1 Empire State
Building. ’ ’ sigyveno Frackvilleje. Jisai veizdetoja del Babcock ir Wil tinėms teisėms. Jis paragino
vagystes buvo papilde per aszTrylika žmonių žuvo, o dvide- dirbo del Alcoa fabrike in Cre cox Co., Bernarda isz New Or veteranu ir darbo draugijas
tuonis menesius.
’ j
szimts szeszi buvo sužeisti.
ssona ir del Readingos kompa leans, La., kuris tarnauja del priimti nepasitenkinimo, pa
Teisėjas E. David Keiser paBuvus miesto gyventoja nijos. Paliko broli Vaiteka, isz Amerikos Coast Guard, kaipo smerkimo nusistatymus, rezo
tupdino juos in kalėjimą bė jo
ponia Mare Petrusevicziene isz Chicago, Ill. Laidojo Ketvergo Vyriausias vadas jurevystes, liucijas. Tuo paežiu reikalu bu
kios kaucijos.
vo
posėdi
suszaukes
ir
Užsie

taipgi
duktere
Mare
isz
New
Dorchester, Mass., numirė pa ryta su apiegomis in ApreiszDu intartieji buvo suimti dvi
nis
Felkalu
ikdinisijos
pirmi

sanvaites atgal, asztuoniolikds
reita Pandėlio ryta, antrai va kimo P. M. bažnyczioje devin Orleans; asztuonis aliuku ir
metu Thomas Kirby ir teipgi
landa savo namuose. Velione ta valanda ir palaidotas in pa anūkes ir viena pro-anuka. A. ninkas, Senatorius W. George.
Valdžia seniai žinojo apie
asztuoniolikos metu amžiaus
a. Petrone Skalandžiunienes
gimė Mount Carmel, Pa., po rapijos kapinėse.
szita
musu
lakunu
likimą,
bet
Joseph Blackwell. Jiedu intare
laidotuves invyko Uatrninke
tam Mahanoy City, o apie trisnieko
tikro
nebeturejo,
ir
var

ir iszdave j u drauga devynioli
Liepos July 3-czia diena, in
1 deszimts metu atgal apsigyve Girardville, Pa. —
kos metu amžiaus Ernest Boul
no Dorchester, Mass. Velione Jonas'Czurinskis, kuris gyveno Edwardsville, Ill., su apiego giai dabar tebeturi, bet ji pasi
way
tuneli,
New
York
mies

Kai
seni
Wanamaker
sztopo tėvais vadinosi Mare Tras- ant burdo pas panele Stela mis in Szventos Marijos Kata rinko szita laika inteikti toki ras užsidegė ir kai ugniage te. Daugiau kaip pustre- ware. Jis buvo suaresztuotas in
kauskiute. Paliko penkios duk Brežiautute, 117 W. Ogden liku bažnyczioje ir palaidota in pareikalavima, kai Sovietai siai buvo ant to gaisro palei czio szimto tukstanezio ke Indiantown Gap, kur jis buvo
terys: panele Elsie; Juozafina uly., numirė Nedėlios ryta. Ve szeimynos lota, kur a.a. Povi pradėjo vieszai mus intarineti, dę tukstanezius goreziu van leiviu, darbininku pasivėlino iszvažiaves su kitais kareiviais
in National Guard tarnysta.
Hughes, A. Moncini, Mare Ste- lionis atvyko isz Lietuvos dau las Skalandžiunas yra palaido kad musu eroplanai lekia virsz denio ji užgesinti, tai tas
in savo darbus kai jie turėjo
Sovietu
užkariautu
krasztu,
ir
Policijantai sako kad tie
fani ir Vilhelmina Hutchinson, gelis metu atgal, ir paskutini tas. A. a. Petrone Skalandžiukitus
traukinius
ar
strytka

vanduo
užpludino
BMT
sto

trys jaunuoliai per ta laika isz
taipgi du sunu: Antana ir Da- karta dirbo Packer Nr. 5 ka niene buvo viena isz seniausiu kad musu agentai sukurstė ties ant 8tos ulyczios Subrius
imti
ta
ryta.
tu namu buvo pasivogė apie
nielu, visi isz Dorchester, syklose. Paliko vienatini broli skaitytoju “Saules“ Lai jai tuos Lenkus sukilėlius Poznan
mieste,
ir
dar
už
tai
kad
Sovie

keturis tukstanezius doleriu.
Mass. Prigulėjo prie Szv. Pet Mykolą isz Kearney, N. Y. Lai buna amžina atilsi, o likusia
tai
taip
žiauriai
užsipuolė
ant
ro parapijos. Laidojo Ketver dojo Seredos ryta, . su apiego szeimyna lai Dievas surami
musu Sekretoriaus ir ji visaip
ge.
mis in Szv. Vincento bažny na.
pradėjo intarineti.
— Kita sanvaite: Nedelioj czioje devinta valanda ir pa
pripuola Szv. Mortos, o Tau laidotas in parapijos kapinėse.
PASO ROBLES, CALIF. —
Ka raszo musu skaitytoja,
tiszka Vardine: Manvydas. — Sena gyventoja, ponia
Visi Paso Robles miesto gy
ponia Ona Barczasiene, isz
Taipgi ta diena: 1950 m., FBI Amelija Vėlyviene, nuo 138 B
ventojai sujudo ir sukruto ir
Philadelphia, Pa. Gerbiama
Amerikos Slapta Policija su- uly., kuri sirgo per koki tai
iszsigando; miesto radijas ir
“Saules“ Redakcija: Asz priaresztavo Abraham Brothman laika ir gydėsi in Ashland li- siuneziu jumis mano atnaujinilaikrasztis paskelbė ir perserir Miriam Moskowitz in Clift- genbute pasimirė pareita Ne
gejo, perspėjo visus kad ant
LONDON, ANGLIJA. -ma už mylima laikraszti “Sau
wood, N. J., kaip Sovietu Ru dėlios ryta apie 7:30 valanda. le“, nors jau sena, bet nenoriu Sovietu Premier as Bulganinas
Peter Duckworth farmos, Po
sijos sznipus ir Amerikos isz- Gimė Lietuvoje atvyko in She skirtis su mylima laikraszti, atvažiavo in Varszava pasikal
nia Duckworth buvo pamadavikus; 1947 m., Plieno fabri nadoryje po tam apsigyveno kurie per daug metu lankie bėti apie tuos sukilimus Poz
czius kai viena karve visa bakku savininkai nutarė visa plie Girardvilleje apie penkios de musu namus, sutekdama su nan mieste.
sa dūlio suede.
ną pabranginti penkis dolerius szimts metu atgal. Jos vyras daug žinių isz visas pasaulies.
Policijos virszininkas, She
Varszavos Komunistiszkas
ant tono; 1251 m., Klaipėdoje Vincas mirė 1954 metuose. Pa Taipgi indedu mano pinigiszka radijas sako kad Bulganinas
riff Paul Merrick suszauke vi
inkurta pirmutine Lietuvoje liko penkis sūnūs: Vincą, na dovana kad paremti “Saules“ dalyvavo “Lenku Iszvadavisus du savo policijantu ir išs
- katedra; 1773 m., jauni vaikai, mie; Juozą, Kennebunk, Maine Popierios Fondo.,
ėjo tos karves jieszkoti. Gyvu
mo Szventeje” (Lenkija yra
■ su nuliudimu žiurėjo kai pirma Petra, Jersey City, N. J.; Ed Nuo Redakcijos: —Szirdin- skaitema iszvaduota po Antro
liu daktaras veterinarian G. B.
mokykla buvo pastatyta Alle vardą, Pasedena, Calif., Alber gai aeziu p. Barczasiene už at- Paša ulinio Karo kai Sovietai
Collins su policija teipgi iszgheny kalnuose in Schoenbrum ta, Hoboken, N. J., ir duktere naujinima savo prenumerata, ja užkariavo.)
ejo.
Ohio.
Jie uužtiko ta karve ant tos
Su Bulganinu atvažiavo ir
Ona Gaikalione, Brooklyn*, N. ir už pinigiszka dovana del
farmos, ir isz gana toli visi
— Panedelyje pripuola SS. Y. Taipgi dvi seserys: Ona Ru- “Saules“ Popierios Fondo.
Marshal Georgi Zhukovas, So
trys policijantai in ja szove, bi
vietu Apsaugos Ministeris.
Abdono ir Senono, o Tautiszka gieniene, mieste ir Konstante
jodamiesi prisiartinti kad ta
Rytu Vokietijos Komunistu
Vardine: Bijūnas. Ir ta. diena: Aszmanskiene isz Elizabeth, N.
karve su visu tuo duliu, dina
delegacija buvo priesz tai te
Fordo kompanija apvaiksz- J., ir szeszis aliukus. Laidojo
Sztai tik maža dalele visu
way ir sustabdė visus trau mitu nesusprogtu.
czioja savo penkios deszimts Ketvergo ryta su Szv. Miszio- Apie Irlanda arba Nekaltybe nai jau pribuvus.
Kai karve buvo nugalabinta,
kinius ir strytkarius. Vie
Lenku Komunistu valdinin tu tukstaneziu darbininku,
metu sukaktuves. Henry Ford mis'in Szv. Vincento bažny Suspausta; Robertas Velnias;
noje vietoje ant tos Subway paskui paaiszkejo kad ji jokio
gimė 1863 m. Jisi buvo pirmuti czioje devinta valanda ir palai Medėjus; Kaip Kuzma Skrip kai, Poznan mieste jau yra vie kurie turėjo sau susirasti ki
tiek vandenio buvo kad net dūlio nebuvo suedus, nes nie
szai prisipažinę, kad tie suki tas priemones važiuoti in
nis duoti savo darbininkams dota iii parapijos kapinėse.
korius Ako Turtingu Ponu.
kas toje apylinkėje dūlio nepa
ir lubos ingriuvo.
penkis dolerius ant dienos.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. lėliai turėjo gera priežastį su darba kai Wanamaker sztosigedo.
kilti priesz valdžia, ir jie sako ro gaisras užpludino Sub
Tais laikais tai buvo visai ne
Saule Publishing Co.
girdėtas dalykas; 1292 m.^
Kryžeiviai sugriovė Žemaicziu Tamaqua, Pa.—
Zinyczia Kemavoje.
Jonas Gozdziakas, nuo 431
—• Utarninke pripuola Szv. Willing uly., pasimirė pareita
Ignoto Lojolą, o Tautiszka Subata. Velionis Gimė West
— Gerai žinoma del miesto Vardine: Lėtutė. Paskutine field, Illinois, kitados gyveno
gyventojams, ponia Marijona diena szio menesio. Ir ta diena Shenandoah, Bristol, po tam
Kulinskiene, nuo 85 B ulyczios, 1948 m., Elizabeth Bentley, ku apsigyveno Tamaqua. Vetera
kuri sirgo jau nuo Balandžio ri prisipažino, kad ji buvo Ko nas isz Antro Pasaulinio Ka
menesio numirė Nedelioj po* munistu Partijos ir Sovietu res. Paliko tris brolius: Prana,
piet apie 4:35 valanda savo na Rusijos szpiegas, pasakė kad Juozą ir Andre ja visi isz mies
muose. Velione gimė Mahaiio- du buvusio Prez. Franklin D. to, taipgi pus-broli Viktorą
juje. Po tėvais vadinosi Mari Roosevelto padėjėjai ir pagel- mieste ir sesere P. Vasneszkiejona Stankievicziute. Vedus du bininkai yra taipgi iszdavikai ne, isz Bristol. Laidojo Seredos
syk. Pirmas vyras Pranas Dun- nes jie jai pristatė daug slaptu ryta su apiegomis in SS. Petro
šhviezius mirė 1917 metuose, žinių, kurias ji perdavė Sovie ir Povilo bažnyczioje ir palai
dotas in parapijos kapinėse.
antras vyras Antanas Kulins- tu Rusijai.
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