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Isz Amerikos
APVOGĖ MERGINA

Gavo $3,196 Dienos
Laiku
PHILADELPHIA, PA. —
Mergina, darbininke, beveik
pacziame miesto viduryje,
apie devinta valanda isz ryto
buvo apvogta.
Darbininke Barbara Ann
Needles, dvideszimts keturiu
metu amžiaus, ėjo isz bankos
ir neszesi su savimi $3,196, nes
jos kompanijos darbininkams
ir darbininkėms reikėjo iszmokcti pedes ta diena.
Ji policijantui John Ste
wart paaiszkino, kad tas va
gis ja pasivijo ant 1823 Chest
nut ulyczios, nusistvere už
konverto, kuriame buvo tie pi
nigai ir pabėgo. Ji sako kad jis
buvo apie dvideszimts penkių
metu amžiaus ir apie penkių
pėdu ir deszimts coliu dydžio.
Kita vagyste atsitiko ant
Lehigh Ave., kai du vagiai inejo in maža restauranta ir sa
vininką apvogė ant dvieju
tukstancziu doleriu. Savinin
kas, szeszios deszimts keturiu
metu amžiaus Paul Schneyer,
policijantams
pasiaiszkino,
kad jis tiek pinigu buvo atsineszes isz savo namu, kad ga
lėtu iszmainyti darbininku
czekius ta diena.

DAUG NELAIMIU
ANT VIESZKELIU
WASHINGTON, D. C. —
Per pastarąsias kelias sanvaites, atsitiko daug nelaimiu ant
musu greitu vieszkeliu tarp
autobusu ir dideliu troku. Ke
liose tokiose nelaimėse daug
žmonių žuvo, kitose daug buvo
sužeista.
Jau laikas valdžiai szita au
tobusu greita važiavima isztirti. Mums iszrodo, kad tie auto
busai per greitai lekia ant mu
su vieszkeliu, ir kad tie trokai
yra per dideli, per ilgi ir per
sunkus. Už tai ir nelaimes taip
dažnai atsitinka.
Ir ežia ne draiveriu kalte.
Autobuso draiveriui yra insakyta in kiek laiko jis turi ten
ar ten pribūti, troko draive
riui yra insakyta kiek tavoro
jis turi užsikrauti ant savo tro
ko.
Dar ir kita priežastis, tai
kad tie draiveriai ilgas valan
das dirba, toli važiuoja, pails
ta ir nuvargsta.
Valdžia turėtu nustatyti
kiek 'valandų draiveriui valia
draivinti ar tai autobusą ar tai
troka, be jokio sustojimo.
Szitie nauji vieszkeliai “Su
perhighways” labai nuvargi
na draiveri nes jie yra be jokio
invairumo, nuobodus, ir tokie
tiesus, kad kiekviena ima pa
gunda greieziau važiuoti.
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Buliu Sportas Meksikoje
I , - . H■ :
DETROIT, MICH. —
Dvi gražios ir jaunos Die
vaites, sesutes, Elena ir
Jean Romain, devyniolikos
ir dvideszimts vieno meto
amžiaus, isz Detroit miesto,
Mich., parvažiavusios isz
Meksikos savo teve'iams ir
susiedams pranesze, kad
joms taip patiko buliu spor
tas Meksikoje, kad jodvi
dabar grysz in Meksika ir
tenai stos in rungtynes su
buliais, kaip tenai daroma.

Paveikslas parodo viena
isz ju ežia pratinasi ir ren
giasi in tas buliu rungtynas,

Jodvi svecziavosi Meksi
koje per penkis menesius ir
mokinosi kaip su buliais
pesztis. Jas mokino senas
garsus Senor Jose Espinosa,
brolis buvęs garso buliu
sportu “ArmiJita.”
Jodvi giriasi kad jodvi
jau su tais buliais susitiko ir
kad jodvi mėgsta ta sportą.
Jodvi ketina gryszti in Mek
sika ateinanti pavasari ir
dalyvauti tame Meksikos
sporte.

in kurias jos ketina stoti
ateinanti pavasari.
□ o o

VALSTYBIŲ INSTA-Į EISENHOWERIS
TYMAI GARANTUO
PATENKINTAS
JA BALSAVIMA
SU PRIĖMIMU
WASHINGTON, D. C. —
PHILADELPHIA, PA. —
Suvien. Valstybėse, paskiros Generolas Dwight Eisenhowevalstybes (26), instatymais ris, iszvažiuodamas isz Philaužtikrina atleidima nuo darbo, delphijos in Chicaga, pareiszBalsavimo teise turineziu as ke savo pasitenkinimą su Phimeniu: jos yra Alabama, Ari ladelphijiecziu priėmimu, kai
zona, Arkansas, California, daugiau kaip penkios deszimts
Colorado, Illinois, Indiana, Io tukstancziu žmonių susirinko
wa, Kansas, Kentucky, Mary ji pamatyti ir jo pasiklausyti.
land, Massachusetts, Minneso
Savo prakalboje, Generolas
ta, Missouri, Nebraska, Neva Eisenhoweris szitus punktus
da, New Mexico, New York, pabrieže ir szitas pastabas pa
Ohio, Oklahoma, South Dako dare: Del tikros Taikos reikia:
ta, Texas, Utah, West Virginia
1— Administracija Vaszing- į
Wisconsin ir Wyoming.
tone, ant kurios “mes galime
Instatymai tarp atskiru val pasitikėti”.
stybių invairuoja, vienok da
2— Administracija, kuri ant
lykas lieka tas pats. Turi bal-r savo žmonių pasitiki.
savimo teise asmuo gali tam ti
3— Užsienio Politika, kuri
kram laikui pasitraukti isz žino ko ji nori ir ko ji siekia.
darbo, be baimes kad jam bus
4— Alijantai Europoje, Pie
sumažintas atlyginimas ar pri tų Amerikoje, Vidur-Rytuose,
taikyta kuri kita bausme.
Azijoje ir Afrikoje, kuri turi
Darbdavys aiszkiai yra per
būti skaitomi draugais.
spėtas nedaryti jokiu suvaržy
5— Padėti visiems žmonėms
mu sziose va’stybeso: Arizona,
gyventi
taikoje.
California, Illinois, Iowa, Kan
6— Nenuilstama parama
sas, Minnesota, Missouri, Ne
Tautu
Sanjungai.
braska, New York, South Da
7— Gera ir sveika pramone.
kota, Tėvas, West Virginia ir
8— Galinga Kariszkais
Wyoming. Colorado ir Utah
tik tuo atveju jei darbininkas Ginklais Amerika, kuri pasi
yra samdomas valandiniu da rengus in kara, bet tikisi Tai
lyku. Kentucky instatymas kos. '
buvo draudžias iszskaityma ■ 9—Stengtis visais leidžia
isz algos, vienok vėliau szis in- į mais budais iszvengti karo.
statymas buvo paskelbtas ne-, 10—Iszrauti isz musu val
konstatuciniu (nesutinkamu) džios visus tuos, kurie mus iszpagal szios valstybes konstitu naudoja ar nori musu krasztai
cija (Instatyma). Bet Ken iszduoti.
tucky darbininkai visada gali
pasitraukti kuriam laikui, kad
SKAITYKIT
galėtu Balsuoti nors už tai
(Tasa Ant 4 Puslapio)
&■ “SAULE”
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ISZ LIETUVOS
Atvykusieji isz Lietuvos in
Vakarus pasakoja, kad 1951
metuose pavasari prie Telsziu
vyko dideli manevrai, kuriuo
se dalyvavo visos ginklu ruszys ir visa vyr. Rusu karo va
dovybe. Prie Kaiszedoriu
miszke yra slapta karine zona,
kur jei ka pagauna, tuoj isznaikina. Ineiti in ja griežeziausiai uždrausta, isz Klaipėdos
kas nakti eina in vakarus Karaliaucziaus kryptimi kariniai
transportai su kariais ir pa
būklais, bet atgal gryžta tuszti. Pakeliui dar ir dabar tebe
riogso sudaužyti vagonai. At
vykusieji pasakoja, kad in Vo
kietija esą pasiusta taip pat
Bolszeviku agentu. M. Gedvilą
giria, kad “Kolūkiais miiionieriais” pasidarė Szauliu ra
jono “Liaudies kovotojas”,
Mariampoles rajone — Czernichovskio vardo ir kitu. O
nuo tu “milijonu” isz tikro
žmones pusbadžiu gyvena. Kai
kur dirvonuoja apie 50 pro
cento viso ploto. Nors kolcho
zai dabar padidinti iki 2,000
ha, bet per kiekviena žiema isz
turimu karvių apie puse pad
vesia. Padvėsus jas pakasa, o
kailius atiduoda valstybei. Dar
apie 50 procento plaunama
dalgiais. Bolszevlkai giriasi,
kad visur — net kaime, szvieczia “Iljicziaus lemputes”, at
sieit, net ir kaimas suelektrintas. Vienok taip nėra isz tikro.
Uvz. net tokiame Kaune srove
nutrūksta ne tik kelias valan
das, bet ir dienas. Jos vartoji
mas normuojamas, nutverus
nelegaliai vartojant, atsipirk
ti galima nebent degtine. Raszyt. A. Vienuolis-Žukauskas,
anot “S. L.”, pareiszke, kad
“tarybinei liaudžiai atiduos
visas savo jiegas”. Paleckio
jis apdovanotas tik “garbes
pažymėjimu”.

LAIVAS SUSKILO

CHARLESTON, S. C. —
Pusszeszto tukstanczi.o tonu
laivas, “Foundation Star” su
skilo per Atlanto mariu au
dras. Kiti laivai ir eroplanai
nusiskubino jam in pagelba.
Norvegijos prekybinis lai
vas “Emu” buvo pirmutinis
tenai pribūti ir iszgelbejo asztuoniolika žmonių. Ant to su
skilusio laivo buvo trisdeszimts žmonių.
Nelaime atsitiko apie szimtas trisdeszimts penkios my
lios nuo Charleston.

Vienas jurininkas pasiliko
ant to suskilusio laivo, nors jo
draugas, kuris su juo buvo pa
silikęs per septynias valandas,
apleido ta laiva.
Tarp nesurastu ar dingusiu
jurininku yra to laivo Kapito
nas.

U. S. A.

64 METAS

Pesztynes
Padangėse
Korėjoje
Sovietu “MIGs” Eroplanai Mums
Neprisilygina. Ocean City Vieszbutis Sudege, Iszkados $300,000
EROPLANAS NU
SEOUL, KORĖJA. — Jau kokia treKRITO, UŽSIDEGĖ czia sanvaite, kai Amerikos lakūnai su Jet
eroplanais, muszasi su tais “MIGs” Sovie
QUAKERTOWN, PA. —
Keturi žmones, du vyrai ir tu lakūnais ir eroplanais.
dvi moterys žuvo kai mažas
Iki sziol matyti, kad szitie susikirtimai
eroplanas nukrito nuo Applebachsville, Pa., ir užsidegė.
baisiai brangiai kasztuoja Sovietams, nes
Visi keturi ketino netoli
ežia nusileisti ir pietus paval baisiai daug ju eroplanu musu lakūnai kas
gytidien nuszauna.
Policijantai tikrai nežino, j
bet jie tiki kad Thomas LaNors daug buvo raszoma apie tuos nau
Monte tuo laiku ta eroplana
vairavo, kai nelaime atsitiko. jus Sovietu “MIGs” eroplanus, vienok isz
Moterys, nuo to baisaus rodo, kad jie musu eroplanams negali prisitrenksmo buvo iszmestos isž to
lyginti, nes kai tik jie pasirodo phdafigeeroplano. Visi keturi buvo
virszininkai Valley Forge ero- se, musu lakūnai juosvejasi, ir pasivija
planu aerodromo.
Keli, kurie mate ta bekrin- juos nuszauna.
tanti eroplana, sako kad jis
Kai musu bombnesziai lekia in kuria
jau buvo užsidegęs padange.se,
ir krito kaip paszautas pauk- numatyta vieta priesza bombarduoti, kar
sztis. Kad tik biski, tai tas de tais Sovietu eroplanai iszdrysta jiems ke
gantis eroplanas butu pataikęs
lia pastoti.
Bet ir tada, musu greiti ero
in vieno namo kamina.

W. CHURCHILLIS
ATOSTOGAUJA
LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos Prem. Winston Churchillis su savo žmona iszvažia(Tasa Ant 4 Puslapio)

Prie Atlanto Mariu
18 Žmonių Iszgelbcta

V. L. BoczkowRki, Editor and Mgr.
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SENAS INSTATY
MAS DAVE ALAUS

Bet Ir Nubaudė
LONDON, ANGLIJA. —
Oxfordo Universiteto, Dakta
ro studentas, iszkase isz senu
knygų dar senesni instatyma,
kuris reikalauja kad studentas
eidamas kvotimus turi gauti
painte alaus.
Jis Universiteto virszininkams ta instatyma parode ir
pareikalavo kad jam tas alus
butu pristatytas kai jis ima
kvotimus. Universiteto virszi
ninkai turėjo su juo pareikala
vimu sutikti. Bet jie dar senes
ni instatyma surado, kuris rei
kalauja kad kiekvienas stu
dentas turėtu su savimi karda,
szoble ir kad szitas studentas
szobles neturėjo, jie ji nubau
dė ant penkių svaru, musu pi
nigais, apie penkiolika dole
riu.

i •

planai tuos Sovietus greitai iszvaiko.
Jeigu galima tikėti in visas tas žinias
isz Korėjos, tai Sovietams tikrai pikta, kad
jie negali musu lakūnams prisilyginti, nors
jie jau seniai giriasi, kad ju eroplanai daug
geresni ir greitesni už musu, ir kad ju
lakūnai daug geriau iszlavinti ir iszmokinti negu musu lakūnai.
.„r

VIESZBUTIS SUDEGE PAMARESE; VISI
ŽMONES SUSPĖJO ISZBEGTI

OCEAN CITY, N. J. — Apie asztuo- ,
nios-deszimts žmonių, svecziu, tik su savo
naktiniais drabužiais suspėjo iszbegti isz
“Biscayne” vieszbuczio, kuri gaisras isztiko.
Iszkados padaryta suvirsz trijų szimtu
tukstancziu doleriu.
Viena moteriszke, Ponia Catherine B.
Casey, isz Lansdown, Pa., buvo priversta
szokti žemyn nuo antro augszto pro lan
gą.
Ji koja nusilaužė.
Gaisras prasidėjo apie puse po ketvir
tos valandos isz ryto, ir ugniagesiai nega-
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nos tenai gyveno ir gražiai paprasze kad jos padėtu indus
suplauti, “diszes” sumazgoti
kitoms trims seselėmis, nes Ku
nigu svecziu daugiau buvo ne
gu buvo tikėtasi. Tos “Dypukes”, ant dykos duonos gy
vendamos, savo Lietuviszkas
noseles labai augsztai užrietė
>ir Motinai virszininkei labai
gražiai atsake kad jos yra mo
kines, o ne tarnaites! Vat tai
tau!

kenks sveikatai isz pradžių, <
No.123—Septynios istorijos: No.175—Kuczios Žemaites;
bet jausime pasekmes už keliu
Stebuklingas Zerkolas; Sida- (Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
ŽIEMOS VAKARAS brinis Grabelis; Drąsus Szuo; darė
metu.
(
Anglis; Kaimiecziu AimaYra labai paprastas klausy
Apsieiti be vidurdieninio
Kelerą; Senelis; Vargo sapnas; navymai; Eiles; Kokis Budais
mas. Paprastai reiszkia, kad
(Tasa nuo 3-czio puslapio)
valgio ir prasta czedinima. Jei
Apie Čigonus;
pus., 20c.
Apgavikai Apgauna Žmonis;
Vėl ateina žinios, kad daug
žmogus yra alkanas. Bet ar ne
gu
per
daug
vidurdieni
valgy

No.127—
Trys
istorijos
apie
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Komunistu yra inlinde in mu
būtu gerai apsipažinti su: Ka
sime,
taipgi
negalėsime tinka kiojas ir mano kam ka blogo Duktė Pustyniu; Peleniute; Paveikslai. 20c.
su kariszkus fabrikus, kur jie
mes valgome, ir Kodėl?
mai atlikti savo darba. Reikia padaryi. Viena karta užpuolė Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.176—A-Be-Ccla, Pradžia
ima tokius darbus, kuriuose
Turime valgyti tris valgius neskubėti, bet atsisėsti prie jie ant Žydo, kuris veže iii
No.128—Dvi isztorijos: Vai
jie galėtu daugiausi iszkados
in diena. Pusrycziusi turime stalo ir povaliai pavalgyti kad miestą pilna vežimą obuoliu ir dimiems; Bedali; 44 pus., 20c Skaitymo ir Raszymo. 25c.
padaryti jeigu karas iszkiltu.
pavalgyti priest einant dirbti, nors valgytume tik sandvieziu. kiausziniu. Vaisiais pasidali
••
*
No:129—Keturios istorijos:
Kitokios Knygos
nes labai bloga bandyti dirbti
no
tarp
saves,
Žydą
suriszo
Jeigu dienos maitingiausias
Ketvirtas Prisakymas Dievo;
Generolas Eisenhoweris, Rebe jokio užkandžio. Naudai tu,
maistas, tai yra pietus, valgy tuszicziame vežime, arkli apsu Keliautojai in Szventa Žeme;
publikonu Kandidatas, jau ke
kurie per riebus ir nori sumentas vidurdieni tai jau turime ko ir paplakė, o patis. pabėgo. Beda; Tamsunus prigauna. 58 No.178—Tikrausias Kabalas
lis sykius labai užpyko ant
arba atidengimas Paslapcziu
Musu “Saule” beveik nei keti — ir nereikia 'bandyti vi imti laiko pavalgyti gerai ir Buvo ten ju gal koksai dvide- puslapiu, 20c.
laikrasztininku, ir parode vienam Lietuviui Dypukui ne sokius sumenkėjimo budus, be
Ateites su pagelba Kazyrom.
szimts, bet mano Jonukas la
No.132—Trys istorijos: Apie
jiems kad jis piktas. Tokis pik patinka, nes jis statosi daug gydytojo patarimo — yra pa povaliai. Bet beveik visi žmo biau už visus siautė, tarytum
25c.
tumo pasirodymas jam ne in mokytesnis už mus durnius, vojinga eiti be pusrycziu. Ne nes pietus povaliai valgo ne- koksai vadas. Sumusztas, su Anglorius isz Valencziojs, Ko- No.180—Kvitu Knygute
sveikata, nes laikrasztininkai kurie tiek pinigu tiems inteli reik daug valgyti, tik užkasti paisiant air vidurdieni ar va kultas Žydas padavė juos in žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
gali labai daug padėti ar dar gentams, szviesuoliainis siuntė ko nors. Ir nereik per greit nu kare. Gerai kad visa szeimyna teismą. Kitus iszteisino, arba Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
labiau pakenkti tokiam kan me per ir po pirmojo karo. Jie ryti pusryczius. Daug geriaus susirinktu prie pietų ir papa- lengvai nubaudė, o Jonukui 76 puslapiu. 25c.
No.133—Dvi istorijos: Neuž ISO1/^—Kvitu Knygute
didatui.
. musu pinigus myli, bet isz mu biski ankseziaus atsikelti ir il- sakojant savo visus atsitiki liepe pusantrų metu kalėjime
mus laikas labai geit ir links
mokamas Žiedas, Drūta Alks Draugystėms, del Kasieriaus
giaus
'pavalgyti
negu
pradėti
atsėdėti,
kaipo
vadui,
pasako

su tycziojasi!
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
mai bėgs. Tas pagelbės maisto
ni. 62 puslapiu, 20c.
Tautu Sanjunga yra prava
diena be geru pusrycziu. Tas
jo,
buk
už
pleszima
ant
vieszkimu. 25c.
virinimą. Vaikai turi pietus
No.
134
—
Dvi
istorijos:
Baisi
rius trylika savo. virszininku,
greitas
rytinis
skubėjimas
nekelio. Ir tai dar jaunas buvo.
Kitas, mums gerai patinsta
No.194—Trumpas
Katalivalgyti vidurdieni.
Žudinsta, Urlika Razbaininka,
nes jie buvo per arti susidrau mas Dypukas, tikras lietuvisz
Asztuoniolika
metu
tuomet
kiszkas Katekizmas, pagal iszKuomet pietus valgome na
gavę 4tl'; Stalino padupcznin- kas kavalierius, keletą metu
baigė. Nelalbai tuo susirupinau 43 puslapiu, 20c.
guldima
Kun. Piliauskio, su
mie tai szeimininke visiką pa
kais.
No.138
—
Apie
Irlanda;
Ro

maniau,
kad
iszsimokins
pa

jieszkojo kol susirado bagota
nekurias Naudingais Padėji
gamina ir mums nereik atydos
bertas Velnias; Medėjus; Kaip mais. 35c.
klusnumo, protą ingys.
gyvanaszle. Dabar jam nerei
kreipti in pasirinkimą maisto,
Isz Vaszingtono eina gandai kia, kaip mums durniams dirb
Senis in žeme žiūrėdamas, Kuzma Skripkorius LikosTur- No.196—Stacijos arba Kal
bet
kuomet
restaurante
arba
kad daugiau kaip szimtas ti. Jis vairuoja nauja autoniotingu Ponu. 35c.
didele savo galva papurtė:
varija Viesz. Jezuso Kristuso
kur kitur valgome, tai jau tu
“Amerikos Balso” (Voice of bila, kuris suvirsz trijų tuksNo.140—Apie Maža Katilu— Oi, mokytas, mokytas
15c.
rime žinoti ka valgyti, turime
America) darbininku ir darbi taneziu doleriu kasztuoja, ii'
ka Lietuvos Skausmai, Mosugrįžo jis isz kalėjimo.
No.197—Graudus Verksmai
svarstyti ko musu kūnas dau
ninkių gaus “sakti”.’
— O, szeimininke, susijuo cziutes Pasakojimai, E i le s , arba Pasibudinimas prie Apsavo lietuviszka nugara kepi Laimingas Ir Belaimis
giausia reikalauja. Maistą ga
kė pakeleivingasis, kaime sė Vargdienis, Pirmutine Szalna, mislinimo Kanczios Viesz. Mu
na Floridos insaulyje.
lime
padėti
grupėse.
Pirmoje
Philadelphi jos ‘ ‘ Inquirer ’ ’
Laimingas tas žmogus, kuris
dite, rankomis žeme krapszto- Atsitikimas Senam Dvare, Ge- su Jezuso Kristuso. Knygute
grupejd
turime
kiauszinius,
Jaikraszczio laikrasztininkas,
tiesa pažinsta,
te ir nieko nežinote. O kad isz- 64 puslapiu, 25c.
reikalinga ant Gavėnios. Pa
Gerai
ta
musu
dainele
sako
pieną
(ir
jo
produktus),
tai
klausia kad kas jam paaiszNo.141—Apie Kalvi Paszku,
Pasmerkia godumą isz
girstumete,
kaip
ir
ko
ten
jusu
gal senoviszko būda, 15c., Papienininkystes grupe. Antroj
kintu, kaip viena Dypuku szei- kad “Tiktai Durniai Dirba”—
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
liaudies vargu;
sunu
mokino,
tai
gal
jus
isz
gal
nauja būda, No. 197^, 25c.
grupėj randasi daržoves ir
mynele, ežia atvažiavus plika o musu Dypukai tai ne dur Kuri tik auksines svajones
tas. 61 puslapiu, 20c.
baimes
kraujas
sudegintu.
No.198—Gromata arba Mu
vaisiai. Treczia grupe yra grū
ir beveik nuoga keturi metai niai.
No.142—A p i e Paveikslas
suvysto,
—
BUS
DAUGIAU
—
ka
musu Iszganytojaus Jezuso
diniu produktu grupe, kaip
atgal, gali taip praszmatniai
Kuris kila augsztybe, virsz
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo
• Kristuso, peraszyta isz gromaSaugok Dieve jeigu mums
tgi makaronai, duona, grudai
rodytis ir poniszkai gyventi,
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
skurdo bangu!
tos rastos grabe musu Iszgany
"NOVENA”
pirktis sau penkis naujus ir butu reikėjo isz Amerikos bėg Prakilniai jo protas liuosybej ir 1.1. Riebumu grupe inirna 4#1
lapiu, 20c.
$
Stebuklingo
Medaliko
tojaus Jeruzolima. 10c.
sviesta, aliejus, laszinukus ir
nepigius automobilius in ta ti in ta musu Dypuku Lietuva!
pletojas,
No.144
—
Apie
Ranka
ApDievo Motinos Garbei,
No.200—Eustakijuszas. Is
trumpa laika!
Virsz svieto suktybių verpetu, 1.1. Saldainiu grupe ininia sal
veizdos, Nedaejusia Žudinsta,
Į
į
JH
per
paczta
15
Cts.
torija
isz Pirmutiniu Amžių
daini as, me du, sirapus, ir t.t.,
Viename musu fabriku ir
ukuos;
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
ir szeszta arba paskutine gru SAULE - Mahanoy City, Pa. va Zokoninka Bernadina. 61
Mes tam laikrasztininkui pramones mieste, vienas geros Naikina jis migla save
No.201—Istorija apie Amži
pe,
yra mėsos ir žuvęs grupe.
pasiuntėme savo pastabas isz szirdies klebonas priglaudę
puslapiu, 20c.
paaukojęs,
na
Žydą. Jo kelione po svietą
Žmones reikalauja kokio
KATALOGAS
Kunigu Vienybes Seime, kur viena Dypuka Kunigą, ir pas Tik toki ir žmones iszaugsztins
No.145—A p i e Velniszkas ir liudymas apie Jeztr Kristų.
nors maisto isz pirmu trijų
mums teko susieiti, bet nesusi- kui iszvažiavo ant atostogų.
paguos!
Malūnas Kaip Studentas Lo
KNYGŲ
Pukius apraszymas. 20c.
kasdien.'Nevalgyk per daug
pažinti, su keletą musu “Dy- Tas Dypukas, isz klebono ma Laimingas begalo, kas szirdi
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
No.202—Novena, Stebuklin
mėsos ir per daug kiausziniu,
lones priimtas ir suszelptas,
puku. ’ ’
liuosuoja
buklinga Puodą, Dainele. 47
Visi
pirmieji
Katalogai
dabar
go Medaliko Dievo Motinos
ir jeigu per ilga laika užmirszi-------- ::------- ♦
labai rūpestingai darbavosi Nuo pikto viliugio, dvejopos
puslapiu, 15c.
yra
negeri.
Szis
Katalogas
Garbei. 15c.
me valgyti saldžiu daigtu
Musu savieji Kunigai netu per ta laika kada klebonas bu
minties;
No.146—Apie Auka Nihilis
užima
visu
anų
vieta,
todėl
rėjo ar laiko ar pinigo atva vo iszvažiaves. Jis surinko su Kas tiesiai akyse veidmainiui sveikatai tas nekenks. Yra
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. No.203—Knygute, Tretinin
užsisakykite knygas isz
lengviaus
neprideti
kelis
sva

kių Seraphiszkas Officium. 15o
žiuoti in ta, seimą isz apylinkes virsz penkių tukstaneziu para
pastoja
62 puslapiu, 20c.
szito
Katalogo
rus prie svarumo negu pames
miestu ir miesteliu, bet “Dy- stu, kad klebonas butu iszmes- Ir smerkia nedora godumą
No.148—Apie Joną ir Alena,
No. 1952
ti juos.
Kaip Užsisakyti Knygas:
pukai” rado ir laiko ir pinigo tas isz savo parapijos. Kai kle
garbes!
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
Žmogus kuris atlieka sunku
atsibaladuoti isz tolimiausiu bonas parvažiavo isz savo ato Prakilnus, galingas, kuris
No.150—Apie Duktė AkmeISTORIJOS, PASAKOS,
fiziszka darba sudegina dau
miestu, ir tame Seime savo stogų, jis buvo Vyskupo pasilpnus godoja,
noriaus,
Klara, Nuspręstasis, HSr’ Užsisakant knygas isz
APYSAKOS, IR T. T.
ginus
kuro
negu
vyras
ar
mo

ožius varinėti.
szauktas in kancelerija, kur Tas save iszvysta paveiksle
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa szio Katalogo, reikia paminėti
teris
kurie
per
diena
sėdi.
Szijam buvo parodyta visas savo
tik numeri knygos. Pinigus
žmogaus:
No. 101—Kapitonas Velnias, slaptį. 61 puslapiu, 20c.
luma paeina nuo maisto degi
Viename, jums labai gerai Dypuko pagelbininko darbas. Isztiesia jiems ranka, isz
Puikus apraszymas, •didele No.151—Apie Vaitas Szvil- siuskite per Pacztino Moni-Ormo
viduryje
muskulu
ir
jeigu
žinome vienuolyne szitaip bu Tam Dypukui buvo duota dvy
deri, Express ar Bankino Movargo vaduoja
knyga, 404 puslapiu, 50c.
pikas, Pas Merga, Gražios
tie muskulai neturi maisto tai
vo su jaunoms Dypukems. Vie lika valandų iszsikraustyti isz Ir skleidžia brolybe ir meile
ni-Orderi, o jeigu norite pini
No.103—V aidelota, apysaka Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
patys
iszsiibaigia.
Todėl
reika

gais
siusti, tai reikia Užregis
nuoles Seseles, isz krikszczio- tos diecezijos. Bet ir iszvavidaus.
isz'pirmutines puses szimtme- nukas Karalium, 62 pus., 20c.
laujame daugiaus maisto per
truoti laiszka su pinigais.
niszkos mielaszirdystes buvo žiuodamas, tas Dypukas per Be laimes tas žmogus, kuris
ežio iszimta isz Lietuviszku
No.153—Apie Gailuti, Du
žiema
negu
vasaroj.
Taipgi
to

parsitraukiusios dvylika jau savo prakeikta gudrumą sau
jausmo neturi,
Nepamirszkite dadeti
užlieku. Su paveikslais. 177 Broliai, Majoro Duktė! 62 pus
dėl žmogus kuris per menkas
nu Lietuvaicziu “Dypukiu,” susirenge iszleistuviu balių, Jei szirdis atszalus, apmirus
deszimtuka ekstra del prisiundideliu puslapiu, 35c.
lapiu, 20c.
arba kuris neszioja mažai dra
isz Vokietijos. Seseles joms per kuri jis gavo gana pinigu
siela;
No.111—Sziupinis (3 dalis)
No.152—Apie Kajimas, Drū timo kasztu.
bužiu turi dvi porcijas grūdi
ežia mokslą ir pragyvenimą aukomis eiti mokslus Italijoje. Tuszczia galva jojo, tik laiko
Visi Moni-Orderiai ir Pini
niu produktu pavalgyti, arba talpinasi sekanti skaitymai: tas Petras, Nuogalis. 62 pus
visai už dyka davė. Atsitiko Mes tik isz krikszczioniszkos
kepure,
gai,
o ir visi laiszkai “visada
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo lapiu, 20c.
kad po keliu menesiu buvo ta meiles vardu ežia nepamineja- Ir visas jo būvis, kaip akmens laiks nuo laiko gerti stiklą pie
turi būti siusti vien tik ant
no. Kaip žmogus sensta turi ba ka negalėjo savo liežuvio No.155—Szakinis Nedoras
me Vienuolyne Keturios Dc- me. Bet mes daug daugiau'žiskala.
,
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, Žydas, Du Draugai. 136 pusla szio adreso:
sžimts Valandų Atlaidai. Sese name negu drystame paraszy- Be laimes toks žmogus, kuris vis mažiau ir mažiau valgyti ir
SAULE PUBLISHING 00.,
ypatingai turi užlaikyti regu- Galinga ypata galybe meilės; piu, 35c.
lių virszininke viena popieti ti. ■
grobi mylėtu,
Raganiszka
lazdele;
Boba
kaip
Mahanoy
City, Pa., - U. S. A.
No.158—A p i e Kapitonas
pasiszauke tris isz szitu “Dy
Pamynės kiltuma, tik geismo lariszkas valgymo valandas.
ir visos bobos; Teipgi juokai, Stormfield Danguje; Pabėgė
pukiu”, kurios ant dykos duoTėvai Pranciszkonai leidžia,
klausys,
rodos, trumpi pasakaitymai ir
Atsimink! Mielas Skaityto
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
(ar gal butu geriau pasakyti O proto žinycziu, nors daugel
t. t., 52 puslapiu, 20c.
jai
kad nuo tavęs priklauso
Trys
Istorijos
Vagis. 60 puslapiu, 20c.
leido, nes jie jau tariasi nu
godetu,
No.
102
—
Prakeikta,
meilin

“Saules” ateitis: Ar ja skaity
LIETU VISZK AS
traukti visa bizni,) “Aidus”, Nemokant gyventi, jis ja
gas kriminaliszkas apraszy No.160—Apie Po Laikui; si, ja indomausies, ar laiku at
Velniszka
Maluna,
vien tik musu Dypukams inte
Per Neatsarguma in Balta
užgesys.
mas, 202 pus, 50c.
ligentams. (Kas ar koks yra Vai troksztu sulaukti taip
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- silyginsi, ar ja paremsi!
Stebuklinga Puodą,
No.112—Trys apysakos apie
tas Lietuvis inteligentas mes
giedria dienele,
pinigai galva-žudžiai; Ražan- pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
Su 283 Paveikslais
$ dar iki sziol negalėjome su Kad ryto auszrine praszvistu Maluninkas Pabėgo
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
czius iszgdbsti nuo smert; Szv.
^Pirkie U. S. Bonus!
prasti). Pranciszkonams tas
skaiseziai!
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. Kristupą; Juokingi szposelėi; Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
160 Puslapiu
<’
“Aidu” leidinys pernai yra Kad saule, pakilus, apszviestu.
Kaip traukt giliukingai Einiki dės ir Kitus Dangiszkus Kū
8 col. ilgio, 5% ool. ploczio ![ kasztaves apie tris tukstannus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
takeli,
Apie Irlanda arba Nekaltybe ir kiti szposeliai, 20c.
Iszaiszkina
sapna
kas ]•/ czius doleriu. Sziais metais Kad žutu žmonijoj nuodu
Mahanoy City,
Pa.,ir
U.S.A.
li;
Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Suspausta; Robertas Velnias; No.116—-Istorija apec SieraSaule stosis.
Publishing
Co., Į;
ąteiteje
Su
priedu
/VVWVWVWWWWWW> Pranciszkonai in skyle ineis su
Make today
geiduliai!
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- ta. Puikus apraszymas. 119 Apie 100 puslapiu35c.
planatu
ir .;.
visokiu$1.00
burtu. | į tais savo “Aidais” apie ketu Vai troksztu ant svieto
Tiktai,
No.166—Apie Sunns' Malkorius .iko Turtingu Ponu.
puslapiu, 20c.
Knyga in minksztos poris tukstanezius doleriu. Ir tie
palaima regeti,
No.119—Keturios istorijos, kiaus; Iszklausy ta Malda
Per paczta, 35 Centai.
pieros virszeliuose. :: :: J; doleriai nėra Pranciszkonu, Brolybe ant viso pasaulio,
W Unitei States
apie Gražia Haremo Nevalnin- Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
Pinigai reikia siusti su <[ bet visu moterėliu ir davatkė
Adresas:
Afease Bonds
placziai,
ke; Luoszis; Viena Motina; No.172—Apie Duktė Mariu;
lių, kurios po doleri ar po de- Ir taikiai žodžius sziuos
užsakymu: Į i
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
Saule Publishing Co.,
szimtine aukoja tam kliosztonorecziau minėti:
piu, 20c,
Mahanoy City, Pa., U.S.A. 20c.
riui.
Lai žuste in bedugne godumas
No.120—Dvi istorijos apie No.173—Apie Talmudo Pa
staeziai!
Valukas isz girios; Ant nemu- slaptys ; Du Mokiniu; Kam Iszdavineti Pinigus. 45 pus., 20c. ^Pirkie U. S. Bonus!
Pirkie U. S. Bonus no. 58 pus., 20c.
Platinkit “Saule”

Kas Girdėt

KADA VALGYSIME?

Pypkes Durnai

SAPNOR1US

I

’•SAULI” MAHANOY CITY, PA.

Žiemos Vakaras
kada su jumis, ar ne, ar jums
duonos duodavau, ar ne. Tik
Valgyti neliaudamas', dairė tai tas man rodos, kad jus pa
si aplinkui. In dailide ir in An žinsiu, tai vėl, kad nepažinstu.
Pažinsiu! Ne, nepažinstu! Kas
taną ilgai pažiurėjo ir tarė:
— Taip, taip! Senosios jau tai gali būti?
Dvi indomumo vedamos
nėra. Ir Jonuko nėra!
— Kokio Jonuko? Ati akis, žiurėjo in nepažinstamatraukdamas pylpki nuo lupu ir ji. Matyti, kad jos pradėjo
.greitai in sveczia pažvelgęs, bauginti ateivi, nes atsikėlęs,
paklausė Simanas.
dideliais žingsniais nuėjo prie
— Klausiate kokio? Susi kamino. Atsikreipė in verpenjuokė sveczias1: Ar-gi užrnir- czia mergaite ir paklausė:
szote trecziaji jusu sunu?
— O tu ar szeimininko duk
-— Ar jus czionyksztis, kad tė?
taip gerai viską žinote? Už
— Szeimininko, prasznabžklausė Jadvyga.
dejo.
— Turėjote ežia kada-nors
— Tai turi būti jauniau
būti? Insmeigdama in ji indo- sia ? Da dvideszimties metu ne
miai akis, paklausė senute.
turi?
— Isz visko matyti, -kad
— Neturiu. ,
jus ežia ne -pirma karta, atsi
— 0 vyresnioji sesuo, Ma
liepė Simanas.
ryte, gyva ar mirus ?
Taip isz visu pusiu klausi
— Gyva.
mu apibertas, ateivy® -pasilen
— Isztekejo ?
kė, o paskui kokiu tai kureziu
— Isztekejo!
piktumu sumurmėjo:
— Kurgi ji ? Tarne pat kai
— Na, buvau, buvau, tai ir me?
kas isz to, kad buvau?
— Leszcziuose; vyro na
Vienok netrukus numalszino
muose buna.
piktumą ir ramiai kalbėjo:
— Ak? Vyro namuose bu
— Dirbau ežia, kuomet na, nuosavoje grinezioje, tai
dvare naujas trobas state.
gerai! Ak! ak!
— O, tai jau senai, gali bū
Kaip vėjo 'pūtimas, staigus
ti koksai dvideszimtis metu,
ir trumpas atsidūsėjimas . kil
patemijo Simanas.
nojo jo krutinę. Nutilo.
— Daugiau, kaip dvide
Prie stalo sėdintieji kalbėjo
szimtis, pratarė sveczias.
si. Penkiolikos metu Jonukas
— Daug tuomet prie to
ginezijosi su senuke, kuri slapdarbo žmonių ateidavo, pridū
cziomis iszgere antra degti
rė dailide.
nes stikleli. Dailide kažin-ka
'— Taip, daug. Ir asz atvy
in žmona kalbėjo. Jadvyga
kau.
juokėsi isz senukes su Jonuku
Simanas atidžiai pažvelgė in
ginezu. Tik vienos lupos tylė
sveczia.
jo, pamažu traukdamos durnus
-— Kažin-kas man taip aky
isz pypkio, viena akiu pora
se mjrksi. Tai man rodos, kad
pervereneziai žiurėjo in sto
jus pažinsiu, tai vėl, kad nepa
vinti prie krosnies sveczia.
žinstu.
Staiga pasigirdo linksmas An
— ’ Kad asz taip nuo szios
tano balsas. Placziai sėdėda
vietos neatsikelcziau, tarė se
mas ant suolo, prakilniai pa
nute, ir man taip-pat rodos.
kelta galva, suszuko in sve
Tai rodos, kad jus pažinsiu,
czia:
tai kad nepažinstu. Turėjote
— Ar negirdejote ko-nors
su manim kalbėti, jeigu nau
apie Vapsa vaikszcziodami po
jas trobas dvare statant buvo
žmones, ka?
te.
Visi nutilo, laukdami indoSveczias nusiszypso jo ir žiu
maus atsakymo, bet sumiszes
rėjo in iszliesejusias, gelsvas,
sveczias tylėjo. Tik po valan
kaip vaszkas, senutes rankas.
dėlės ramiai atsake:
—0, ne viena karta kalbė
— Kodėl negirdėsi? Girdė
jote su manim, motina, (pradė
jau! Visi žmones dabar tik
jo, dargi atneszdavote man
apie ji kalba.
duona medum ar sviestu už
— O, kalba! Neduok Dieve
tepta.
ne vienam, kad taip žmones
Pakele galva, o jo akis spin
kalbėtu! Suszuko Antanas. 0
dėjo, kaip dvi žariji.
kaip manote; ar pagaus ji ar
--- Neatmenu, ar kalbėjau
ne?
~ Gal pagaus, gal ir ne,
m - B - CELA^ pamažu atsake sveczias.
-— Gerai butu, kad ji su
arba pradžia
gautu, nes rasztininkas sake,
SKAITYMO
kad jeigu, Dieve mylėki, jo
nesugautu, tai didelis vargas
...ir...
žmonėms butu! Prasidėtu vogi
RASZYMO
mai, užmuszimai. ‘Nes ir ka,
jeigu toksai gudruolius liuesas
liks, tai nemažai bėdos žmo
nėms pridirbs!
— Velnias ji sugaus ' jeigu
jis toks gudrus, suszuko daili
de : Du kartu pabėgo, tai ir vėl
pabėgti mokes.
— Labiausia norecziau ži
noti, kaip galėjo jis tuomet,
priesz deszimti metu isz kalė
jimo pabėgti. Ne viena juk
karta buvau mieste ir kalėjimą
64 pus. Did. 5x7 col. maeziau. Kokie tai murai, oijo-joi! Aplinkui ginkluoti ka
Dabar
Po
25c.
reiviai stovi ir languose geleži
>
I
•
.
nes grotos. Reikia, man rodos,
vSAULĖ Publishing Co.,
būti parikszcziu, o ne žmogum,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
wwwwwvwwwww. kad isz ten iszsprukti. 0 jis

#

(Tasa)

iszspruko. Kad ji kur, koks
gudrus! Gal siena dantimis
pragraužė, ar ka?
,
— Ei, ne, trumpai tarė sveczias.
— 0 kaip? Jeigu butu ir
geležine grota perpioves, tai
pro toki aukszta langa iszszokti nebūta galejes, neš dripteltu
ant akmenų isz trecziojo
aukszto ir tiek isz jo tebutu.
— Jis neszoko per langa,
bet iszleke, pasitycziodamas

Sziandien bedievyste ir
isztvirkimas
Tarp žmonių baisiai
'
prasiplatino!
Moteres vyrus pametineja,
Ir negana kad paima
su savim vaikus,
Bet ir visa savo
uždarbi!
Persiskyrimai tarp Lietuviu
Kas diena dauginasi,
Ir visokį nesutikimai
tarp vedusiu poru,
Nes jaunos mergeles už
vyru,
Mano kad turės poniszka
gyvenimą,
O kada ju viltis
neisasipildo,
Tai eina ant kelio
Paleistuvystes ir uždarbiauja
kunu,
Del pirkimo sau szlebiu
ir kitokiu iparedu.
Jeigu taip toliams dėsis
kaip dabar,
Tai Lietuvius laukia
liūdna ateitis!
*
*
*
Asz vis sakysiu kad,
Tieji, kurie ligi sziol
neskaitėt,
Ir neturėjote jokio supratimo
apie laikraszczius,
Tai pratinkitės skaityt,
Nes žmogus be laikraszczio
Yra kaip tasai darbinis
arklys,
Kuris tik tiek supranta
ir išzmano,
Ka po snukiu turi.
Seiliaus žmogui buvo
Užtektinai penkių pajautimu
kimo,
Bet sziandien yra neatbūtinai
Reikalingas skaitymas
ir raszymas,
0 tas pajautimas yra
svarbiausia isz visu!
Kaipgi žmogau gyvensi
ant svieto,
Jeigu skaityti nemokėsi?
*
*
*
Žmoneles turėtu padekavoti
Dievui,
Kad nežino valandos
nei dienos,
Kada mirs ir kad musu
ateitis
Yra uždengta nuo musu
akiu,
Kiek tai žmonių važiuoja
sau automobiliais,
Nežinodami kad skubina
Tiesiog in ligoribute arba
ant kapiniu!

Dukrele kėlėsi isz lovos ir
szaukia: — Mama, hei ma
myte, uždeng Jono potograpija, nes asz negaliu rėdytis!

— Kad jam Dievas neat
nusiszypsojo, isz aukszto žiū
rėdamas in susirinkusius Sve leistu, kam jis tiek nekaltu SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
žmonių nužudė.
czias.
Viesz. Jėzaus ir
— Oi! Sudejavo Onute, gal
— Ka, gal tais sparnais,
kūrins jam velnias prisegė, su ir dabar pradės užmuszineti.
. . . MALDA . . .
pyko dailide, j
— Žinoma, kad pradės,
Motinos Szvencz.
— Ne sparnais jis iszleke, pradėjo semite. Ka-gi, toksai
tarė sveczias.
žmogžudis žmonių kraujuje
Sapnas Motinos
— Tai gal ’ pasiskolino isz maudosi.
cziausios,
mieganezios
raganos szluota, pasijuokė An
— Kad jo szventa žemele
ant
kalno
Alyvų,
žemei
tanas.
nepriimtu, kad ji kur liga su
Batanijos,
bažnyczioj
Moteriszkes ir Jonukas susi suktu.
Szv.
Mykolo
Arkaniuplo.
juokė.
— Pradės ar nepradės, at
■ į. ė
— Ant skeezio iszleke, pa siliepė“ dailide, o gaudyti jis
Knygos
Did.
3
3
/4x5%
col.
mažu tarė sveczias. Visi nutilo, reikia, dar surinks sau drau
TIKTAI, 25 Cts.
o jis linksmai pasakojo:
gus ir pradės mums arklius
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lėjimo pabėgdamas. Prie tu žo pasaulio kraszta ji nuvilks ir
Jo gerkle iszdžiuvo. Matyti,
— Ar neatmeni? Karcziai
džiu pakele savo lazda ir, tai lieps nuo ryto ligi vakaro po
kad tas, ka kalbėjo, labai jam szypsodamasis, atkartojo Se
pakeldamas, tai nuleizdamas žeme kuju kalti arba ‘karus ve
rūpėjo. Jam bekalbant, nosis nis. Atmenu! Ar gerai ji paži
ja pasakojo. Sztai kaip: Pa žioti.
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— Laibai gerai!,Stiprus bu
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Pakeleivingasis priėjo prie mąnui in veidą. Senis taippat mėjo Simanas, pelenus isz pyp
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— Ei, ei, ponuti! Lyg kad
— Ir kas-gi jam tokio at
jieszkojo. Cha, cha, cha !
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duris
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Lengviau butu jis sugauti. Oi, kokiu budu žmones prie to pri- prisispirdamas klausinėjo sve
noriai gaudycziau ji, o suga
vės patsai nulupcziau odos ga
balą nuo pecziu.
— Matote, toks jaunas, o
jau rengiasi žmonėms oda nuo
pecziu lupti! Nusiszypsojo pa
keleivingasis.
— 0 ka, turecziau žmogžu
džio gailėtis? Piktai suszuko
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kio gyvulio galima gailėtis?
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and announcements. •
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Traukdama už atsegtos skran
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Kiti vieszbucziai priėmė vi statydavo savo “Standartini apskrieziuose kur yra tarp
ja uždare visus savo fabrikus mieste pas pažinstamus, taipgi
— Jeigu senas vyras jauna
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