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Buvęs Prezidentas Harry 
S. Trumanas, atvykęs in Los 
Angeles, California, visisz- 
Ikai užsigynė kad jis, per 
prakalbas, buvo iszkeikes 
Vice-Prezidenta Richard M.

Nixon, kai jo buvo užklausta 
ka jis mislina apie Nixona 
kaipo Republikonu kandida- 
ta del Prezidento vietos.

Trumana in Los Angeles 
pasitiko Edwin W. Pauley

(po kaire) ir William V. O’
Conner, kuris yra buvęs Ca
lifornia valstijos Chief Dep
uty Attorney General.

V. L. Boczkohrki, r.auor and Mgr 67 METAS

Isz Amerikos
EISENHOWERIUI 

INSAKYTA MAŽIAU
DIRBTI

Daugiau Ilsėtis

kad Prezidento pareigos yra 
per sunkios tokiam ligoniui, 
kaip Eisenhoweriui. Jie teipgi 
sako kad oras nėra tinkamas in 
Gettysburg, Pa, ir jie pataria 
Prezidentui keletą sanvaicziu 
ar menesiu praleisti sziltuose 
krasztuose. Bet jis prideda ir 
patvirtina, kad Eisenhoweris 
sveiksta, ir kad jam jokio pa
vojaus nėra, bet jie priduria, 
kad jam ilga laika ims visisz- 
kai pasveiksi.

TRUMPA LAISVE

KOLEGISTE
NUŽUDINTA

VOGĖ
’ AUTOMOBILIUS

Devyni Jaunuoliai
Suaresztuoti

NEWARK, N. J. — Devyni

CMAHA, NEB. — Omaha 
Universiteto kolegiste, gražuO- i 
le buvo surasta nužudinta, vi
sai arti prie universiteto krū
muose. Policijantai spėja kad
ji buvo užpulta, iszniekinta ir jaunuoliai buvo suimti ir su- 
paskui nužudinta. aresztuoti. Jie yra intarti už

Bekerys, duonos vežėjas už- pasivogima dvieju automobi- 
tiko jos lavona sniege. Ji bu- ]iu. Teismas dabar laukia kol 
vo dvidesz mts metu amžiaus ju tėvai pribus in teismą. 
Carolyn Marie Nevins. Tas. Penkiolikos ir szesziolikos 
draiverys jos lavona užtiko meįU amžiaus jaunuoliai buvo 
apie penkta valanda isz ryto. £u;mti ana diena su vienu ju

per keturios deszimts viena 
diena ir nakti. Ir dar iszrodo 
kad nėra galo tam sniegui.

Keturios dsezimts pirma 
diena vėl visa dieni snigo. 
Miesto valdyba pranesza kad

WASHINGTON, D. C. —
Prezidento Dwight Eisenhowe- 
rio daktarai jam yra insake 
mažiau dirbti, mažiau rūpintis, 
ir daugiau ilsėtis.

Jie teipgi jam insake nesi
skubinti praneszti ar jis stos in 
ateinanezius Prezidento rinki
mus, ir palaukti ir pamatyti 
kaip bus su jo sveikata. Dak
tarai jam pataria nieko nesa
kyti ir nieko nenutarti iki Va
sario menesio pabaigoje, kada 
gal bus galima tikrai pasaky
ti ar jis isz tikro sveiksta ar ne.! 1

Major Generolas Howard M. i pirkus, ir buvo jo papraszius į 
Snyder, Prezidento Eisenhowe-į kad jis jį g.erai ir gražiai su-į 
rio asmeninis gydytojas, laik- I vyniotu, nes ji nori ta karabi-1 
rasztininkams pasakė, kad 
Prez. Eisenhoweris sveiksta, 
bet dar negalima pasakyti kaip 
jo sveikata bus priesz tuos rin
kimus. Jo daktaras sako kad 
geriausios liekarstos nuo to
kios szirdies ligos yra pasilsė
jimas ir nesirūpinimas, ir už 
tai jis yra Prezidentui Eisen
howeriui insakes visai nesirū
pinti apie ateinanezius rinki
mus.

Isz to daktaro pareiszkimo 
iszrodo kad vargiai Eisenho
weris stos in ateinanezius rin- 
kiimus.

Daktarai Snyder, Pulkinin
kas Thomas W. Mattingly, 
Walter Reed ligonines szirdies 
specialistas ir Major Gnerolas 
Leonard D. Heaton, tos ligoni
nes vyriausias daktaras sako

NUSIŽUDĖ

Ji ta vakara buvo dingus, kai ji 
lauke autobuso. Jos rankoje 
dar vis buvo dvideszimts cen
tu, tiek kasztuoja 
buso.

Mergaite buvo 
kius perszauta su 
veriu. Trys kulkos buvo su
rastos jos lavone, o ketvirta 
buvo jai pataikius in ranka. 
Policijantai sako kad jie rado 
lapu jose drabužiuose, isz ko 
jie spėja kad ji gal priszliauže 
prie tos vietos kai ji buvo pa- 
szauta, ar gal ji tenai buvo nu
vilkta.

Ji su savimi dar turėjo $4.41 
czeki ir jos laikrodėlis dar vis 
ėjo.

Carolyn buvo iszrinkta kai
po visos kolegijos gražuole. Ji 
padėjo savo tėvams užmokėti 
už savo mokslą bedirbdama ko
legijoje.

Policijantai dabar jieszko 
vieno automobiliaus ir jo drai- 
verio, kuris buvo toje vietoje 
užmatytas apie ta laika kada 
ta kolegiste buvo nužudinta.

Policijantai sako kad ji ne
turėjo tikro draugo, “boy- 
frento” bet kad ji draugavo su 
daugeliu studentu ir kolegis- 
tu. Dabar visi tie jos draugai 
yra klausinėjami.

ant to auto-

keturis sy- 
rnažu revol-

pasivogtu automobiliu, in Li
vingston. Kai policijantai pra
dėjo juos klausinėti, jie invele 
dar tris kitus jaunuolius, kurie 
bus policijantu tuojaus suim
ti.

Jaunuoliai policijantams pa- 
siaiszkino kad jie nenorėjo 
tuos automobilius pasivogti, 
bet kad jie t k norėjo ant rai
dos iszvažiuoti, ir ketino pas
kui tuos automobilius vėl 
gražinti savininkams.

su-

JAUNUOLIS
PRISIPAŽINO

PERONO LAIVYNO! 41 DIENA SNIEGO 
BOSAS NUSIŽUDĖ ! INTERNATIONAL FALLS, 

--------  MINN. — Kaip Szventame 
BUENOS AIRES, ARGEN-1 Raszte yra apraszyta kai lijo 

TINA. — Rear Admirolas Car- ptr keturios deszimts dienu ir 
los Julian Martinez, buvęs Pe- nakeziu, taip szitame mieste, 
rono Laivyno bosas, virszinin-; prie Kanados rubežiaus, snigo 
kas, kuris isz eilinio jurininko 
pakilo in tokia augszta vieta, 
gala gavo kai jis savo namuose 
nusiszove, nusižudė.

Naujos Argentine valdžios 
valdininkai sako kad jis pats
save nusižudė, Ir visai supran-! jau yra prisnigta daugiau kaip 
tarnas dalykas, nes dabar, kai trisdesz mts penki coliai snie- 
diktatorius Peron savo sosto go szia žiema.
neteko ir buvo isztremtas, tai I Tai tenai isz tikrųjų seno- 

į ir szlto augszto karininko viszka ž emi, kai sniegas bu- 
žva^gžde nusileido. Butu tik davo virzz tvorų.
e me kiek laiko kol jis butu sak-! ----------- -——------
ti gavės ar pats butu buvęs pa- V/YAH TKTTQT AI 
trauktas in teismą atsakyti už oi Ai
to diktatoriaus Perono klaidas i 
ir prasižengimus.

Rear Admirolas Carlos Ju-! 
lian Martinez iki paskutines 
dienos pasiliko diktatoriui Pe-| 
ron isztikimas; ir kai kiti aug-; Du Amerikiecziai kareiviai, 
szti karininkai stojo priesz ta suaresztuoti Rytu Berlyne, ana 
diktatorei Peron, Martinez pa- diena kuvo paleisti ir pavesti 
siliko jam isztikimas. Amerikos Sztabuii, Berlyne.

Dabar, kai jis pamate ir su-! Amerikos karo sztabas pra- 
prato kad paskutine vilties ki-! nesze aPie tu dviejų kareiviu 
birksztis tam jo vadui užgeso, Paleidima. Komunistai sutiko 
tai jam kito kelio nebuvo kaiplszitus kareiviu paleisti, kai jie 
tik savižudyste.

Keletą kitu tokiu augsztu 
karininku dabar gala gavo, kai 
jie ms nepasiseke, kaip j u va
dui, pabėgti.

PALEIDO DU
AMERIKIECZIUS

BERLYNAS, VOK.

tuvo gave jau ketvirta isz ar
mijos pareikalavima kad jiedu 
hutu paleisti.

Rytu Berlyno laikraszcziai 
sako kad tiedu A.merikiecziai 
kareiviai buvo suimti ir Komu
nistu suaresztuoti kai jie su- 
musze viename salinne viena 

i loszike.
Amerikos Armijos Sztabas 

sako kad tiedu kareiviai buvo 
devyniolikos metu amžiaus 
Willie J. Holden ir dvideszimts 

COLUMBUS, GA. — Dvide-! dvieju metu amžiaus Richard

KAREIVIS
PRISIPAŽINO

Nužudė Saiženta

NEW YORK, N. Y. -
Szeszi menesiai atgal naujas 
laisves krasztas buvo atsidaręs 
dvideszimts trijų metu am
žiaus dypukui, isz Holandijos, 
Henricus Johannse Schoots, 
kai jis atvažiavo in Amerika 
isz Holandijos.

Ana diena ta jo nauja laisve 
užsibaigė su policijantu kulko
mis.

Jaunas dypūkas kuris gyve
no ant Jackson ulyežios, netoli

SU DOVANA , terson, New Jersey, važiavo 
ant Straight ulyežios, netoli 
nuo savo namu, kai jis ko nesu-

■ simusze su policijantu automo
biliu prie szeszioliktos uly- 
czios. *

Jis vairavo be laisniu ir bu- 
, vo pasiskolinės ta automobiliu 
be savininko žinios. To auto- 
mobiliaus savininkas yra Ti- 
moty A. Swart.

Už keliu bloku, skvieru, tas 
i jo pasiskolintas automobilius 
sudužo in telefono stulpą.

I Kai policijantai privažiavo 
i prie tos vietos, d y p u k a s 
Schoots stengiesi pesezias pa
bėgti. Septiū szuviai isz poli
cijantu revolveriu ji paklup- 
dino ir jam laisves szviesa už
geso. Jis tenai, ant ulyczios pa-

ASHLAND, KY. — Ketu
rios deszimts penkių metu am
žiaus moteris nusiszove save 
in traukinio stoti su karabinu, 
kuri ji buvo nusipirkus kaipo 
dovana savo broliui.

Antru ranku sztoro sztor 
ninkas sako kad ta moteriszke 
ta karabina nuo jo buvo misi-

i na duoti savo broliui kaipo Ka-1 
ledu dovana. I

Policijos virszininkas Char
les Howard sako kad tas kara
binas buvo gražiai suvyniotas 
kai jis ji rado szalia tos mote- 
riszkes.

ŽMONA
NUŽUDINTA

Ta moteriszke buvo Ponia J. s^mire-
P. Crider. Jos gimines sako ‘
kad ji jau per kuri laika buvo TRUMPA
labai del ko ten susirupinusi ir _ T y, - WT
sirguliavo. ■ KUNIGU ŽIU;

Policijantai negalėjo jos bro
lio pasiekti ir su juo pasikalbe- 

l do-ti apie jo seseri ir jos jam 
vana.

SKAITYKIT

PLATINK IT!

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijoje pernai keturi szim- 
tai ir trisdeszimts asztuoni jau
ni vyrukai buvo inszventinti 
kaipo kunigužiai. O Bažnyczios 

į virszininkai, dvasiszkiai tada 
! sake kad Bažnycziai tada jau 
I reikėjo mažiausia szesziu szim- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MELBOURNE, FLA. — 
Policijos virszininkas John 
Thomas pranesza kad du vyrai 
yra intarti su nužudytos žmo
nos vyru už nužudinima rau
donplaukes Ponios Patricia 
Van Eeghen dvideszimts de
vynių metu amžiaus ir jos sep
tynių metu Phydlis dukreles.

Jcs vyras, trisdeszimts me
tu amžiaus Phi'ip Van Eeghen 
buvo klausinėjamas per vie
nuolika valandų, ir paskui bu
vo patupdintas in kalėjimą, 
kol policijos virszininkas She
riff H. T. Williams isz Brevard 
apygardos pradėjo jieszkoti 
dar dvieju vyru.

Lavonai Ponios Van Eeghen 
ir jos dukreles buvo surasti au
tomobilyje, prie graboriaus na
mu. Motina buvo sukniubusi 
prie automobiliaus varinimo 
rato, o jos dukreles lavonėlis 
buvo sukimsztas in automobi
liaus užpakali.

»\

ELIZABETH, N. J. — Sze
sziolikos metu jaunuolis, isz 
Cleveland, Ohio, prisipažino 
kad jis buvo pasivogęs auto
mobiliu ir paskui ji buvo pali-į 
kės in Easton, Pa.

Policijantai surado ta auto
mobiliu prie Daktaro Sherman 
Ames namu, Easton mieste.

Policijantai sako kad tas 
jaunuolis prisipažino Eliza
beth, N. J., policijantams kad 
jis ta autmebiliu buvo pasivo
gęs isz savo miesto, Cleveland, szimts metu amžiaus eilinis ka- L. Calhert. Jie yra eiliniai ka- 
Ohio, ir atvažiavęs in Easton reivis prisipažino kad jis nu- reiviai. 
miestą, jis ta automobiliu ap- gude Sarženta in Fort Benning 
leido. Infantry Training Center,

Policijantai ta jaunuoli da- Columbus, Georgia, 
bar laiko kol jo tėvai pribus ir! 
už ji kaucija uždės.

„gj Kiek huvo galima sužinoti, 
in tai szitiedu kareiviai, per klai- 

\ da, nuklydo skersai rubežiu in 
Karo Sztaho virszininkai sa- Rytu Berlyną, kur jiedu buvo 

(Tasa Ant 4 Puslapio) suaresztuoti.

Komunistai Sulaikė U. S. Kongresmona

ui

Kongresmonas Harold C. 
Ostertag, Republikonas isz 
New York, su Leitenantu 
James MacQueen, isz Mui
lins, South Carolina buvo 
Komunistu sulaikyti in Rytu 
Berlyną, per keturias valan

das,* ir paskui juos paleido. 
Jie teipgi paleido jo žmona 
ir Kongresmona Edward Bo
land (po kaire) isz Spring
field, Massachusetts.

Leitenantas James Mac- 
Queen buvo tu Kongresmo-

nu vadas, kai jie važiavo po 
Rytu Berlyno ulyczias.

Komunistai sako kad jie 
pilna teise turėjo juos sua
resztuoti už tai kad jie savo 
automobilyje turėjo radija 
ir telefoną,

/
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priesz rinkimus pataikauja. tam baisiam kalėjimo, kuria- landas invede, prinesize su sa
vim kamputi duonos ir vande- Talantiene

JOS sesuo

Farmeriai sako kad ju pel
nas sziais metais: 'bus deszimts 
nu o s z i mc zi u i naiže s n i s.

Republikonu Partijos vadai 
yra labai sulsirupine apie far- 
meriu balsus, volus per atei- 
nanezius rinkimus, nes farme
riai yra labai nepatenkinti su 
Republikonu valdžia.

Miestiecziai daug daugiau 
uždirba dabar; msrinieriai ma
žai (laibo turi, farmeriai boda
vo ja kad; ju ineigos yra gerokai 
sumažėju šio s.

Amerikiecziai dabar labai 
daug alaus parsitraukia isz 
svetimu krasztu, kaip isz Vo
kietijos ir Bavarijos.

Minksztos anglies mainieriai 
dabar mato nors kiek vilties, 
nes plieno fabrikai vis daugiau 
ir daugiau tos minksztos ang
lies ima reikalauti.

ežios, ir gal su juom teip stosis, 
tai t ei p susigraudino, jog kaip 
mažas kūdikis pradėjo verkti. 
Da labiau apėmė ji baime, ka
da patemijo maža langeli su 
geležiuia sztanga, per kuri vos 
spingsojo saules szviesa, o ku
rios būdamas luošu turėjo in-

Fabrikantu; pelnas sziais 
metais buvo milžiniszkas; jie 
keletą desetku doleriu užsidir
bo už kiekviena doleri jie in-imu ir. prieteliu o ant galo ir 
dėjo in savo bizni. mylima paezia, su kurie buvo

--------- ::---------- ne-senei apsipaeziaves, o kuri
Visi fabrikantai brangina 

savo tavora, tikėdamiesi kad 
durniai žmones visgi visko 
pirksis. Dabar nauji automobi
liai pabrango nub dvieju szim-

mobiliaus. Bet visi vis perkasi 
tuos naujus automobilius, ne
žiūrint kiek jie kaszfuoja.

valandas, iszgirdo žingsnius 
ant karitoriaus; kokis tai žmo
gus stojo priesz durimis jo ka
lėjimo, atidaro langeli ka. du
ryse buvo, o ir tas su geležine 
sztanga, pažiūroje valandėlė, 
nei žodžio neprakalbėjas, o ma
tydamas jog kalininkas sėdi 
liktai nulindęs ant tos paezios 
vietos,, ant kurios ji paliko, ve-

Jau iszeitinejo,

au t

uit valandos sušilai

sanvaifes, vienu

Kazi-

micro.

sūnūs

apraszy-

Miko.
Kai iliute-Penkait iene, Mag

žodžiu isz ko naudodamas no-1 ežio.
sėjo su. dažiuretojum susikal- Knmpyte (Kumpys), Ed(*, 
bet, idant ka norint apie save j duktė Simo Kumpio ir Edes 
dažinot. Nes kaip nusidyvijo, Kumpienes-J uozaitytes, gimu- 
kada po keliu isztartu žodžiu si 1881 m., Alangos kaimo, 
dažiuretojus Ijenkiszkai iszta- Tauragės ap. Praszomi atsi- 
re tuosius žodžius: Bukie kan- liepti jos gimines.

apysaka 
szimtme- 

iszimta isz Lietuviszku 
Su paveikslais. 177

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
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Kalbant apie fabrikantus ir 
kapitalistus, ar jus žinote, kad 
sziandien Amerikoje randasi 
daugiau “kapitalistu” negu 
darbininku ?

Sztai kaip mes ta esame isz- 
rokave, tas, kuris yra fabriko 
savininkas, tas yra fabrikan
tas. O fabrikantas yra kapita
listas už tai kaid ne jis pats, 
bet jo pinigai už ji dirba.

O tas, kuris turi szieru, stoc-- 
ko ar bonu ui toki fabriką, yra 
ar ant mažiau ar daugiau, ben
dras su kitais to fabriko savi
ninkas.

Na, dabar pažiūrėkime in 
plieno fabrikus. Septyyni szim- 
tai septynios deszimts tuks- 
tancziui žmonių turi szierus in 
plieno fabrikus. O szituose fab
rikuose dirba tik septyni szim- 
tai szeszios deszimts du tuks- 
taneziai asztuoni szimtai ir 
risdeszimts darbininku. Ir 
daug szitu! darbininku yra ka
pitalistai, nes ir jie turi szieru 
tuose fabrikuose.

Kompanijos ir fabrikantai 
sutiks pakelti darbininkams 
algas nes jie jaueziasi kad jie i beuždarė langeli ir nuėjo, 
gali tada dvigubai padidinti,1 Jurgiui pasidarė dyva 
pakelti savo kasztns ir žmones i pats in save kalbėjo: Ko

ma

ks ir ims. žmogus in ežia, žiurėjo? Juk 
kai]> svietas svietu, tai isz ežia

Kai fabrikantai sutinka pa
kelti darbininkams algas ant 
penktuko in valanda, jie du ai
tris sykius daugiau pabrangi
na savo tavora ir taip pasipini- 
guoja ant darbininku pareika
lavimu.

Pypkes Durnai

Kodėl?

no amt galo ir dasi.pra.to,

idant kaltininką turėti ant

,nosi. doniene ir Elzbieta Baniunie-
Gali loenai dasiprasti bran- ne.

gus skaitytojau kai)) tada tu-i Papinigis, Kazimieras, isz 
rojo Skaptukas nusidžiaugti,! Szvenezioniu vai.

Į Pruczinskas5 Vytautas ir ki
ti szejmvnos nariai Donato 

i Pruczinsko, gyvenusio 830
Kad butu primanęs, tai bu- Broadway, Schenectady, N. Y. 

tu szokes prie d a žiu reto jau s ir Radžiūnas, isz Slidžiu k., 
bueziaves, nes sulaikydamas: Vilkijos vai., Kaimo ap. 
savo karszti, paklausė kur isz- Sidabras. Stasys, sunns Juo- 
moko Lenkiszkai ? Ant ko ai- za ir Kotrvnos Bjkauskaites,

Amerikiecziai, per savo ko- 
lekats ri aukas savo bažnv- 
czioms per pastaruosius pen
kis metus, yrai paaukoję $2,- 
600,000,000 (du bilijonu szeszis 
szimtuis milijonu doleriu).

Biznieriai tikisi kad per at- 
einanezius szeszis menesius 
biznis bus dar vis geras, jeigu 
dar ne geresnis, bet po tam, kai 
bus po rinkimu, tai nei vienas 
biznierius nenori ir negali spė
ti. Be Eisenhowerio ir be Re
publikonu partijos valdžioje, 
visi didieji fabrikantai jau- 
cziasi kad jie bus dinge.

Kodėl žmones žiuri ant 
svieto

Taip susiraukė ir 
nęužganadinancziai,

Ir rūgo j a lyg pabaigai 
savo gyvenimo?

Todėl kad mes nepasikeliam 
Ne viena laipsni augszcziau 
Ties musu kasdieniniu 

silpnybių,
Patys esame niekszai, 

užvydus,
Puikus kaip tieji garniai, 
Kurie nežiūri ant puikiu 

žiedu, ■
Tiktai jieszkosi varliu ir 

gyvaeziu.
Mes esame papratę 
Nuolatos rūpintis ir dusaut, 
Ir patys nežinome ant 

ko ir už ka.

Biznieriai ir fabrikantai žiu
ri in rinkimuis ir laukia pama
tyti kas atsitiks. Jeigu Eison- 
howeris nestos in rinkimus ir 
jeigu Demokratai vėl Prezi
dento vieta laimėtu, tai visiems 
bagoeziams ir fabrikantams 
butu riestai.

JURGIS :: ::
:: :: SKAPTUKAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

ir po 
likos

'Sziais metais biznieriai ir 
sztorninkai sako kad biznis 
niekados nebuvo geresnis.

Darbininku algos yra augsz- 
tos, geros ir jie dabar, priesz 
Kalėdas szvaisto pinigus kaip 
pasigėręs jurininkas, pargry- 
tžes isz tolimu krasztu. b

Darbininkui unijos dabar rei
kalauja ir gauna visa ka tik 
nori isz Republikonu partijos 
nors ta partija yra fabrikantu 
ir kompanijų remiama,. Maty
ti kad Repulblikonai bijosi dar
bininku uniju ir joms dabar,

pe jam sestie ant vežimo, 
sarga keliolika kareiviu, 
nuvesztu in sostapylia.

Ten likos patalpintas 
vieteja septynių boksztu.

Pakol likos nuvesztas in ka
lėjimą, ilgai ėjo visokais kari- 
toraisi'ir visokais tropais, kar
ta anigsztyn, kartais 'žemyn, o 
kad ir butu paleido ant luosy- 
bes, tai no butu galėjas iszoitie 
laukan.

Dažiuretojus kaltininku su 
glėbiu raktu stojo prieszais ge
ležiniais durys, atidarė jaises 
ir liepe Jurgiui incit in kamba
rį kuriame buvo troszku ir 
drėgnas oras, ba tiktai mažas 
langelis davinėjo dienine szvie- 
sa, o kuris buvo su geležine 
sžtanga.

Kada jau Jurgis likos vienas

drut-

Kada, jau gana ilgai dunk- i 
sojo ant savo buvimo, atsidavė 
ant galo suvis Apveizdai Die- s 
vo, primindamas sau mokslą . 
Szv. tikėjimo, jog kaip žmogus 
pats, be pagelbos Dievo iiieko 
ant isveto negali Ipadaryte, 
teip-gi ir be valos Dievo nei 
plaukas jam nuo galvos nenu- 
puils.. ii tuo jaus lengviau jam 
pasidarė ant szirdies ba. ki- 
birksztele tikėjimo ji apszviete 
teip, jog ir džiaugtis pradėjo 
viltoje, jog ežia ne ilgai dus; 
jog Turkai paleis, kai]) dažinos 
jog jis nėra jokiu piktadariu 
liktai tikrinu kareiviam, kiuris 
galedamasis už luosybe savo 

! tėvynės, turėjo tai padaryt.
Ant galo ir tuom raminosi, 

jog karalius Sobieskis, jeigu 

gyvas, tai ir apie ji m* užmirsz, 
ir kada apiejo nevalo dažinos, 
storosis diant ji kokiu noriu! 
spasabu iszluosuot.

O, i^ztikro, jog nebūtai Jur
gis savo mislese 'bludes, ba ka
ralius butu drueziause storoja- 
sis apie iszluosavima, kad bu
tu dažinojas norint kiek apie 
ji; nes kaip jau žinoma, kitai]) 
jam apie ji buvo pasakyta; 
juk buvo pasakyta, jog pražu
vo.

Teip sudrutintas ant duszios 
kalininkas musu norėdamas 
apsižiūrėti po savo tamsiiny- 
ezia, paėjo in vidurį, apėjo apie 
sienas ir persikanojo, jog buvo 
suvis drėgnas. Po langeli! sto
vėjo medinis stalelis, o sz-ale jo 
kėdutė.’Kampe stovėjo migis, 
novos lova isz kolų lontursukal
ta su storu miliniu (lekiu.

Norėdamas dirstelėt per ma
ža langeli, užlipo ant stalo, o 
ežia; misistebejas paregėjo jū
res, kuriu kraszto negalėjo 
matyt. Laivai dideli ir maži 
pluderevo ant žibanezio van
denio. Ta jis buvo regejas.

Kada in mares žiurėjo ir 
apie tai misi i jo, ar isz ežia ka
da inorint galės iszeit ir su- 
gryszti in savo mylima tėvynė 
iszgirdo vėl ant, karitoriaus 
žingsnius, skambejima raktu,

in nevalo, o. būdamas ten gana 
ilgai, iszmoko tojo liežuvio. 
Dadave ir tai, jog jam ten la-

Simonaitis, Juozas, gyvenos 
Vokietijoje, o vėliau Anglijoje.

Szimulaitis, Juozapas ir jo
seserys,

savo žemes 'buvo kilęs
Sintautų

už dažiuretoju.
Dabartės ir Jurgis papasa

kojo apie save, kuom yra ir ko
kiu budu gavosi in rankas Tur
ku. Jszsiklausinejo, ar laikais

Szkimelis, Konstantinas, ir 
jo seserys Stasiūniene, Domi
cėlė ir Žižiuniene, Emilija.

Stacziokas, Juozas isz Kaz-
nežino kam ji in ežia atgabeno i liszkiu kaimo, Kazlu-Rudos 
ir kas su juom bus. I valsczio.

Dažiuretojus nežinodamas į Szulc, Wadas.
apie nieką, negalėjo jam paša-Į Talantiene Ona, jos sesuo 
kyt, ba nebūtu norėjas ji* su- k., Sasnavos v., Marijampolės 
rūpinti. j apskriezio.

Ant galo iszsikalbedamas. 
jog da daug turi darbo, ir jo»

kalėjimo būna, ba buvo labai

susiramino,

Gicdrimiene 
vieju sesery 
micro.

Židoniene-Pakarklyte, Anas- 
szioki tazija, ir jos *OMlt) Banįiiiiiitmo, 

norint ' Elzbieta.

ulbėti. lija, jos sesuo Stasiuniehie, Do-
Tikedamas kas valanda, jog niicele ir brolis Szkimelisi, Kon-

paszauks priesz suda, o iszra- 
de nekalta paleis ant luosybcs, 
perbuvo tanu* laukime kelioli
ka dienu.

da vieina diena buvo užimtas 
niislymis, atsidaro duris ir in- 
eina vaiskavas sargas, kuris 
jam liepe eitie prie suilo.

—BUS DAUGIAU—

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys
B a n i u n i e n e - Pak a r 1 y t e, Elz

bieta ir jos sesuo Židoniene

Gajauskas, Adomas, Justi
nas ir Kazimieras, sunns Lind

Gajauskas, Krisiukas, sūnūs 
Mateuszo isz Szvenczioniu v^l.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prasžomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America, 

41 West 82-nd Street,

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo 
Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga. 404 puslapiu, 50c.

s,pinoję.
Kalininkas greitai nuszoko 

nuo stalo ir atsisėdo ant savo 
migio.

Tame i,neina tas pats dažiu- 
rteojus, kuri priesz kėlės va-

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio
užlieku.
dideliu puslapiu, 35c. pats Jėzus ir Miszke Medžiai;

No.lll—Sziupinis (3 dalis) Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
talpinusi sekanti skaitymai:! Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
Yla isz maiszo isziins; Apie bo- i 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles;
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius .iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera-
ta. Puikus apraszymas. 119
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie
Duktė Pustyniu; Peleniute;
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. ;

No.128—-Dvi isztorijos: Val-
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos:
Ketvirtas Prisakymas Dievo;
Keliautojai in Szventa Žeme:
Beda; Tamsunus prigauna. 58

' puslapiu, 20c.
No.133—Dvi istorijos: Neuž

mokamas Žiedas, Drūta Alks-
1 ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi
Žudinsta, Urlika Razbaininka.
43 puslapiu, 20c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki 
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138-—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No. 142—A p i e Paveikslas
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena,
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras
Žydas, Du Draugai. 136 pusią
pi u. 35c.

No.150—Apie Duktė Akrne-
noriaus, Klara, Nuspręstasis,
Ant. Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil-
pikas, Pas Merga, Gražios
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Airna- 
uavymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

1801/2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta’isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz* Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

‘Knygute 
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĮEžT3 Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankinb Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka Su pinigais.

ItSF3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A

f
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

tai jog nuo smerties iszgelbejo 
ba ve,' kitados karalei da už

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

Jurgis Skaptukas

mažesnius nuopelnus apteikda
vo szlaeliectva ir didelėms ge
mbėms, o ka dabar kalbėt apie 
Jurgi Skaptuką, kuris karalių 
nuo smert iszgelbejo, o per tai 
drauge ir visa Lenku sklypą 
atgyne nuo pagonu; ba jeigu 
butu*karalius pražuvęs, tai ir
tas butu bu via, ba vaiskas bu- 
tu ant tikro pasidavęs nevido
nams.

Geras karalius džiaugsei da 
taje misle, jog gal Skaptuką 
paėmė in nevalo kuri pagal su
taiką paleis. Nes kada po su
taikai visi nevalninkai sugryžo 
o jo nebuvo matyt, tada suvis 
pražudo vilti matymo, kada no
rint go, y'pacz, kaip da vienas

tu kareiviu, jog Skaptukas li
kos užmusztu tada, kada kara
lių apgynė.

žinojo, tai net Verke, jog tokis1 
jaunas ir narsus vyras pra'žu-1 

i vo. Ir kareiviai labai gailėjosi,!
kurie lik ji pažinojo.

Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu

— Kad juosius perkūnas 
užmusztu tokius musu; vyrus, 
jog davė isz po panoses vienam 
Lenkui atimtie karalių!

— Kad negalėjo atsispirt,

cierius inpu'ole in vidurį irpra-

’ i k i t a 11 j ) i . . r
kam i i ‘ i I Penatu ir visokiu burtu. Km ai Lenku ? r™™ .

savo gimtines 
atisio. Ant kelio pasitiko tik.

ant.

Knyga in nunksztos po- 
pieros virszeliuose, •• ••

Pinigai reikia siusti su

tuot, tai musu vyru galvos kai}) 
kopūstai puolinėjo.

isz ranku musu vvru.

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

(Tasa)

Tuom laik Lenku vaiskus 
mnszesi su pagonais lig vėly
bai nakeziai.

Ant rytojaus nutilo, o tai del 
to, ba vadas Turkiszko vaisko, 
užpykęs isz savo nepasisekimo', 
o ve ir norėdamas sugryžtie 
pas save, ha jau žieme pradėjo 
duotis in ženklus, pradėjo mis- 
lytie apie susitaikima su Len
kais, ii- nusiuntė savo jenerola 
Grebena pas Sobieski jog Tur- 
kiszki vadai pabugia narsumo 
Lenku, nenori su jais mnsztis; 
o norint ir žino jog Lenku ne
turi daug maisto nei amunicija

I turėtu pasiduot ir praszyt vai-i 
džios malones. Už tai jie nenori 
užruistyt karalių Jonu Sobies- 
kia ir velik norėtu gražume^ su
sitaikyt, o ne paimti in nevalė I 
pati Lenku karalių.

.Karalius iszklauses kantrai- 
pasakos jenerolo Grėbimo, ka-j 
da tasis pabaigė kalbėjos, pra
dėjo karalius:

— Pasakykie savo padui; 
jog jeigu da prisiims pas ma
ne siuntini su tokiu posmavi- 
nm, tai liepsiu kaip szuni pa
karti.

Tuojans prasidėjo ant nau
jo baisus 'bombardavimas isz 
szalies Turku. Pirmutine kulka 
tuojau s puolė ant Sobieskio pa- 
latkos (budikes) nes ant lai
mes kanalui nieko pikio nesi
etojo. Dabar-gi isz abieju sza- 
liu prasidėjo baisi musztyne ir 
traukėsi per kolos dienas lie pa
loves.

Ant nelaimes atmine Turkai 
jog del musiszkiu pradėjo ne- 
pritekt maisto ir amunicijos. 
Badas ypacz pradėjo Lenkus 
spaust. Giroje kareiviai galėjo 
prisirinkti gilu, o arkliai žo
les, jau pasibaigė, žodžiu kal
bant, visi nosies pradėjo nu
leisti; o kada, karalius szauke 
karine rodą, -visa. vyriausybe 

. pradėjo murmėt.
Tada Sobieskis sėdo ant ark

lio, o jodamas per glitas szau
ke: Brolei! Ne vienai karta bu
vome blogesniam padėjimo, o 
jus pataikiau iszvOst? Ka

BUY FROM YOUR DEALER

mums sziandien ženklina? Ar 
gal norite mane viena palikti!'

Ant tu žodžiu vaiskas apsi
malšino ir visu szirdies prisi
pildo goresne vilto, o ir kožnas 
tuojaus pasidaro drąsesniu. 
Imiesi tuojans noringai ir su 
karszczin prie Turku, o tieje 
vyreli pabugia, mistino, jog 
Lenkai ne nemislislina apie pa
sidėvima, dūko isz piktumo, 
jog negali ant savo pastatyt.

Dabar-gi jau no Lenkiszkas, 
nes Turkiszkas vaiskas ir To- 
toriszkas pradėjo abejot apie 
save. Buvo ir toki terp Turku, 
ka pradėjo garsai' szauikti jog 
prie Sobieskio randasi daug 
velniu, o ir moka raganaut 
terp, jog jo niekas negali inga- 
let.

Kada vyriausybe apie tai 
iszgirdo, o da ka, jog del Lenku 
ateina pagalba, pradėjo ant 
tikrųjų mislyt apie susitaikima 
ir ipasilovima.

Sobieskis ka tik po maldai, 
iszdavinejo prisakymus ant 
ėjimo ant vien, ar gyvent ar 
pražūti. Szitai ateina du Tur- 
kiszki siuntiniai, abudu baszos 
su noru susitaikima. Buvo tai 
dienoje 14 ta Spalio 1676 m.

Sutaiką buvo tokie: 1— dvi 
daes Ukrainos prie Lenku, Ire- 
czia prie Kazoku kurie prigu
lės po valdže Turkiszkos vir- 
szininkistos; 2—apie Podolu 
tai k i nsi s Konstan t i nopolu je; 
3—antrankėms paimtiem isz 
Lvavo pripažino luosybe; 4— 
Užgriebtos Katalikiszkos baž- 
nyczios per pagonus, tūri Imti 
atiduoti atgal; 5—jeigu kada 
prireiktu pagelbos del Lenku, 
tai Turkija be jokio atsakymo 
turi duotie tiek vaisko, kiek 
Lenkija pareikalaus; 6—Tur
kai (langiaus in skiepą Lenku 
neeis; 7—katrie sklypai yra po 
valdžia Tutkaus, ne užpuoliuos 
ant Lenku ir neplesz; 8—pre- 
kista tarp Lenku ir Turku bus 
valgia ir akezyže vidutine; 9— 
bus isz Lenkui siunsti siuntiniai 
pas sultoną ant patvirtinimo I

I tu visu artikulu paduotu per 
karalių Sobieskio.

Karalius nieko neturėjo 
prieszingo ir džiaugėsi, jog 
teip didele nauda padare del 
Lenkijos.

Padare sutaiką karalius ant 
septynių metu siu Turkais ir 
Totorais, gryžo in Varszava su 
dideliu džiaugsmu. Nieko> ne
būta geidės ant svieto ir butu 
suvis malsziau, idant butu ga
lėjas pad'ekavot savo iszg-elbe- 
tojui. Jurgai Skaptukai ir už- 
simoket pagal jo nuopelną, ku
ri padare paežiam kanalui.

Vienok nieko negalėjo apie 
ji dažinotie.

Tai teip, vyrueziai! Karalius 
Sobieskis karsztai troszko pa- 
dekavot savo iszgelbetojui uz-

Tankiai girdisi kaip 
Merginos rūgo ja, 

Ant. vaikinu nepastovumą 
meile je. 

Už tai daugiaaše galima, 
kaltint vaikinus. 

Vaikinas susipažinęs su 
Patogesne mergina 

palieka sena. 
Negalima už daug teisinti 

vaikinus, 
Bet kad visa kalte ant ju 

yra vereziama, 
Reikia dali tos kaltos uždėti 

ir ant merginu.
Katra isz merginu nenori. 
Kad ja mylėtu ir jaustųsi 

laiminga, 
Kada yra mylima ?

Joms patinka patogus, 
m ai i d a g u s vaikinas, 

Ir jo szvelnus žodeliai, 
Bot jos nžmirszla, 

Kad vaikinams taipgi 
Patinka jaustis myliniu. 
Jie taipgi žiuri vien tik 
Kad mergina butu gralži 

ir skaisti, 
Bet jie nori kad ji 

butu ir apszviestu,
Arba nors stengtųsi 

apsiszviesti. 
Nori kad butu mandagi, 
I * rasi 1 a vinusi dra ugi joj,

O jeigu yra mylima, 
Tai nori kad ir ji • 

mergina mylėtu.
Dori vaikinai visados 
Renkasi ne ta mergina, 

Kurios veideloi ir lupeles 
yra įszmaliavoti, 

Bet ta kuri nors ir 
p r as z e z i a u pas i r e d ž i n s, 

Bet jos gražus pasielgimai, 
Mandagumas ir graži 

kalba, 
Puoszia ja geriau negu 

brangus parodai.
Todėl mergeles, jeigu 

Geidžiate kad jus 
vaikinai mylėtu, 

Tai vietoje puosztis, 
Paszvenskije kiek laiko 

ant apszvietos, 
O prie to bukite da 

Draugiszkesnos ir meilesnes 
prie vaikinu, 

O vaikinai jus suras, 
Kad ir mažam užpeczkyje, 

'Ir su jumis greitai 
apsipaeziuos.

vaisku ant pagelbos, <> kuriuos > 
voety Mykolą Radzvilas. p;1Ai. < 
tike pulkai gryžo namo. C

Kada ta žino .pasklydo pO! > 
Lenkija, jog Turkus supero,!~
žmonis susirinkę in ->•i i • n- '• azn)czesi }>e gydintojui gerai apžiūrėt dekavoio Dievui už minu; i- r apzimet.nz ‘"'tolima Gydmiojas gerai an/iurei^ nevidonu. <nozini ema

Nevalninkas
Jau sakau, jog kada Skaptu-

jo .nėra ?
I — O ant galo jeigu neture- I . .Į jei geresnes, naujienos, tai su 
' szitaja nereikejo iszsižiot.

— Dovanokie, vade! .Tas

s zmo-

>ai gydįiit.

tai vadas, pa-

sunkiai pažeistas.
— Tai kad supkiai paižei 

tas, gal tuojans numirti. K:

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c.

Saule Publishing Co.!, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

— Vade, asz tuojans nu- 
siuiiicziau gydintoju, idant ji 
apžiūrėtu, ar da gali buitie gy
vu, o tas pasakė man, jog prie 
geros priežiūros1, galėtu isz-

Totoriszka in szona, kraujais! 
apsiliejo ir puolė ant žemes pJ 
žado. ‘ ' i

dienas isz Turkiszku vadu !
temojo isz tolo ant narsaus i kamlii l’ats vienas! likti, ba žaiduliai v ra ne smer-
Lenkiszko afieiero, liepe saviJlY r. ”U° Sm°r1, terp musn i : • . 1 bavo I keliolikakareLvn-nns panntie Skatptuka | '
nuo plociaus im.sztynos >,■ ]■,„ L;._______ 'Piktumu:

“Talmudo Paslaptys”
adė! Macziau, 

('"as a.ficieras Lenku

su

★

★

'teini.
Kada vyresnis tuos žodžius 

isztare, vadas užsiniislijo va- 
i landelia, o ant galo atsake mal-

žinotumkas ..
kas Pr”«unte užmokesti)

i

MAHANOY CITY, Pa
Gerbi«>ia Redakcija-

Prisiuncziu jums g
aUU Mt sekan“io adreso; ka praszo>>ie siuntinėti laikraszti

S

konverta prisiunsdi^^6^ B!anka’ 'įdekite in 
“XXs “ ,"ž“kes,i w 
iszmokejima czekiu ir m0°ni mUSU bankos reikff1 • Pndeklte DeszlTnts 
_ __ _  ni°m-orderius. -r>n . . kalauja deszimts centu už

' — — lme 3UniS deki^gi už tai.

e teiPgi ir

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
'yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunStu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejystę padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

sziau:
Dabar supratau, ka no

rėjai man pa'sakyt. Asz- supran
tu, idant tasai aficieriuis pa
sveiktu, imtume ji siu savim in 
sostapyle, o sultonas gal 
džiaugiu;si isz to.

— Teip, vade!
1 r v i e t o j e karaliaus, 

parvestume painaszus jam, ir 
toki narsu, kaip pati karalių.

— Asz ir ta pati mislijau, 
ka ir tu vade, atsake vyresny
sis.

Vadas stojo, iszsitiese 
ir tarė:

— Priguli, tąjį nevalninka 
atiduoti geram gydintojui, te
gul juom uižsiima prigulencziai 
ir iszgydo ji suvis. Jeigu to pri
reiktu, tai gali ka greieziause 
paemes kelis vyrus nusiduoti 
in pirmutini Turkiszka miestą, 
ir tenai ji palikti kol suvis ne- 
pasveiks. Paskui tegul tnusiun- 
czia ji in sostapyle.

Vyresnisis pasikloniojas va
dui iszejo, idant viską isztpildyt 
k a vadas prisakė.

Kada Skaptukas atsipeikė
jo ir matėsi teip TuTku, n.e ma
žai nusistebėjo. Nes ka galėjo 
darytu? Atsiduso tiktai in Die
va ir atsidavė in jo szventa ap- 
glaulba.

Kente labai nuo užduotu žai- 
duliu. Jau mislijo jog ne isz- 
liks gyvu ir jog turės gyvaste 
pabaigti toli nuo savo tėvynės.

Nes stebėjosi ne mažai, jog 
Turkai su juom labai dorai ap- 
siiena ir jog stengėsi, kaip no
rint iszgydint.

Po kelini sanvaieziu nebage- 
lis galėjo jau ant galo pats pa
sikelt ant lovos, nes dabar pra
dėjo labai bijot ir 'pats in save 
kalbėjo: Na ka dabar Turkai 
su manim padarys? Toji mislis 
ji perverinejo.

Drutviete Septynių Boksztu
Kada jau suvis pasveiko, lie-

(Tasa Ant 2 Puslapio)
V ''



Žinios V ietines
Tik 8 dienos ligi Kalėdų.

— Musu skaitytojas, ponas 
Petras Gorinus isz Gilbertono, 
lankėsi mieste su reikalais, 
taipgi atlankė “Saules” Re
dakcija, del pirkimo Sieniniu 
Kalendorių ant 1956 m. Acziu 
už atsilankymu.

— Gerai žinomas del mies
to gyventojams, Michael Foley 
nuo 307 W. Mahanoy uly., nu
mirė pareita Nedele savo na
muose. Velionis sirgo per koki, 
tai laika. Daugelis melu' atgal 
jisai neteko vienos kojos ir tu
rėjo naudot kriukius. Paskuti
ni karta dirlbo prie telefono del 
Roadingo kompanijos in Lo
cust kasyklose 1953 motinose. 
Velionis buvo senas kareivis ir 
tarnavo in Spanish-American 
kara. Paliko paiezia, penkis su
nns, duktere ir daug anūkui 
Prigulėjo prie Szv. Kaniko pa
rapijos. Kūnas palaidotas in 
Arlington Tautiszkos kapinėse 
in Virginia.’

— Kada rengėsi eiti in sa
vo dienini dauba in City Shirt 
fabriką, Panedelio ryta, apie 
7:10 valanda staiga krito ne
gyva namuose, 408 W. Maha
noy uly., Betty Jacu'bac. Velio
ne pasimirė nuo szirdies atako. 
Gimė Mahanojuje. Paliko sa
vo motina; duktere, du brolius 
ir dvi seserys, taipgi moeziute 
ir tris brolienių. Laidojo Ket
verge ryta. Prigulėjo prie Szv. 
Marijos Slavoku parapijos.

— Mykolas Grigalionis, se
nas miesto gyventojas, kuris 
gyveno pas savo 'žentą ir duk
tere, Liudvika Diskieviczius, 
1025 E. Pine uly., pasimirė Se- 
rodos ryta 1:30 vai., in Potts- 
ville ligonbute. Velionis gimė 
Lietuvoje, atyko in miestą, 
daugelis metu atgal. Jo pati 
Juliana mire 1950 metuose. Bu 
vo angliakasis ir paskutini kar 
ta dirbo Mahanoy City kasyk
lose. Paliko, duktere Rozalija 
pati Liudviko Diskieviczio 
mieste, keletą anuiku ir du pro
anūkiu Laidos Sukatos ryta 
su apiegomis in Szv. Juozapo 
bažnyczioje 9 valanda ir palai
dos in parapijos kapinėse.

— Veronika Yankaitiene 
isz Shenadoro, kuri nesveika- 
vo per koki tai laika gyveno 
pas savo anukia, Mare Mellon, 
212 W. Spruce uly., mieste, pa
simirė Seredos ryta. Velione 
gimė Lietuvoje, atvyko iji She
nadoryje. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos Shenadoryje.

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

.Saule Publishing Co.
___

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

_

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Sulyg Massachusetts valsti
jos senu instatymU, nevalia ei
ti gulti pirm negu iszsiprausus.

— Sukatoj (pripuola Szv. 
Lozoriaus, o Tautiszka Vardi
ne: Grinius. Ta diena pasnin
kas. Ir ta diena: 1923 m., So
vietu Rusija prasze kad Ame
rika pripažintu ju kraszta. ir 
pasiustu ambasadorių. Ameri-, 
kos Sekretorius (baries E. Į 
Hughes nepripažino ju ta pra-l 
szyma; 1939 m., Naciai savoj 
kariszka lai va “Graf Spee” 
nuskandino prie Montevedeo 
miesto Pietų Amerikoje. .Jiems 
buvo taip Hitlerio insakyta, 
kad tas kariszkas laivas nepa
pultu in Amereikiecziui rankas. 
Szitas “Graf Spee” Naciu ka
riszkas laivas szituose vande
nyse tykojo prekybiniu Angli
jos laivu, kurie vožė aliejų ir 
gazolinu. Anglijos ir Amerikos 
karo sztalbas tyczia iszleido -ži
nias kad vienas Anglijos pre
kybinis laivas plaukia in Ang
lija su aliejum. Naciu (szpiegai 
sužinojo kaip Amerikos ir 
Anglijos sztabas norėjo kad jie 
sužinotu. Szitai prekybinu 
laivas veszdamas szimtus tuk- 
staneziu goreziu aliejaus ir ga
zolino, iszplauke. Vien tik ka
pitonas žinojo kad jis yra 
Amerikos ir Anglijos didžiau
siu kariszku laivu sekdamas. 
Kai jis buvo iszplaukes kelis 
szimtus myliu in mares, Naciu 
“Graf Spee” ji pasivijo ir 'su
stabdė paleisdamas kelis szu- 
vius virsz jo stogo. Tada pasi
girdo szuviai isz didžiausiu, 
anuotu nuo Amerikos ir Ang
lijos laivyno. “Graf Spee” lai
vo kapitonas tuojaus suprato 
kad ežia ir jo laivui riestais, ir 
jis nešzesi, kiek tik jis galėjo; 
1903 m., pirmas eroplanas pa
kilo virsz žemes; Amerikos La
kūnu Diena; 1906 m., Rusijos 
valdžia paskelbė Suvalkų Gu
bernijoje karo stovi; 1926 m., 
Demokratine Lietuvos valdžia 
nuversta.

— Kita sau vai te: Nedelioj 
pripuola ketvirta Adventu Ne
deda,, taipgi Szv Viktorinos, o 
Tautiszka Vardine: Got vila. Ir 
ta diena: 1865 m., Amerikoje 
panaikinta vergyste; 1917 m., 
Asztuonioliktas priedas prie 
Amerikos Konstitucijos pridė
tas Svaiginantiej gėrimai, kaip 
arielka, sznapsas, vynas ir alus 
uždraustas Amerikoje. Razibai- 
ninkai pradėjo gera bizni vary
ti, pardavinėdami tuos gėralus 
slaptomis; 1796 m., pirmutinis 
sanvaitrasztis “Sunday Moni
tor” pradėjo eiti Amerikoje; 
1890 m., gimė iszradejas Ed
win HoXvard Aimstrong.

— Panedelyje pripuola 
Szv. N e m e z i o, o Tautiszka 
Vardine: Rimante. Taipgi ta 
diena: 1934 m., Japonijos Ta
ryba nutarė panaikinti Vasz- 
ingtono Laivyno sutarti, pada
ryta 1922 metuose; 1937 m., 
Rusija nugalabino dar asztuo- 
nis savo augsztus virszininkus 
už neisztikimnma savo krasz- 
uti; 1319 m., In Lietuva atplū
do Kryžeiviai, norėdami ja 
pavergt i.

— l iarnimke pripuola Szv. 
Liberalo ir Szv. Urbono, o Tau- 
tisza Vardine: Mite. Ir ta 
diena: 1880 metuose pirmąjį 
syki buvo iszrniegintos elek
tros szviesos ant Broadway, 
New York mieste, o 'sziandien 
ant tos Broadway ulyczios mi
lijonai szviesu mirgsta, žiba ir 
szvieczia.

Shenandoah, Pa. —
Buvusi miesto gyventoja, Teo
filą Metkauskiene, nuo 301 
North 18th uly., Philadelphia, 
pasimirė Panedelyje, kada ji- 
jie likos priimta in Hahnemann

ligonbute del gydymo. Velio
ne turėjo szirdies liga. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika.
daugelis metu atgal. Po levais 
vadinosi Teofilą Buskievicziii- 
Ic. Jos vyras Antanas mirė 
1935 metuose. Kūnas likos par- 
vesztas ir paszarvo.tas pas sa
vo žentą ir duktere Edvardą'
Streikus, 207 E. M asihington rasza Anglu kalboje. Isz laisz- 
nly. Laidojo Ketverge ryta su Į<o suprasite, kad ji nebuvus. 
Szv. Misziomis in Szv. Jurgio. Amerikoje, ir Anglu kalbos 
bažnyczioje devinta valanda ir mokinasi ten Lietuvoje.
palaidota in parapijos kapine-i Apleidus ypatiszkas dalis, 
se. Graboriai Oravitz laidojo. į ežia telpa laiszkas.

— Pareita Subata apie 5ta Geroji Tetule!
valanda po pint, ugnis kylo pas j Sveikinu Jus isz Jusn gim 
Sorin Warehouse, sauki o\ e, ii j|įI1PS jr ]in];iu laimes. Man la-
li.kos visiszkai sunaikintas ligi 
žemes. Iszkados padaryta ant 
$200,000.00.

— Juozais Galalbauskas, nuo ' 
216 N. Catharine uly., kuris gy
dėsi in Veteranu ligonbute in 
Wilkes-Barre, numirė Gruo
džio devinta diena. Gimė Lie
tuvoje atvyko in Shenadoryje. 
1909 metuose. Paskutini karta 
dirbo Knickerbocker kasyklo
se. Paliko sekanezius gimines: 
F. Dubitskiene; Juozą Pitkie- 
czia mieste ir Joną Pitkieczia 
nuo Shenandoah Heights. Li
kos palaidotas pareita Utar- 
ninko ryta, su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidotas in pa- 
rupijos kapinėse.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

LAISZKAS
ISZ LIETUVOS

M arei ja Tvaskus isz Dear
born, Mich., gavo laiszka nuo 
savo giminaites. Laiszkas in
do mins tųoin, kad gale laiszko 
sesbr.Y duktė deda savo prie- 

bai i adomu kaip Juis gyvena
te ir kaip atrodote. Dede sake, 
kad Jus jam astiuntet nuo
trauka. Mama taip pat labai 
norėtu pasižiūrėti savo sesers, 
o asz t etude®. Sake, kad Jus pa
gal savo metus gana gerai at
rodote. Mama musu jau visai 
silpnos sveikatos. Ji likusi pas 
savo sunu ir dirba niky j. Asz 
gyvenu pas vyriausiąja seserį, 
kuri dirba paszte. Jauniausio
ji sesuo norėjo pasimokyti, bet 
nebuvo kaip, lodei žada szi 
met jicszkoti darbo, jeigu gaus. 
Brolis jau vedos. Tai mes visi 
sveiki, tik iszsiblaszkc po vi
sur.

Praeita sau vaite buvom pas 
dede Danseviczini. Jau susenęs. 
Simus kariuomene jo, labai per

gyveno. Tas gerai gyvena, kož- 
kokiu vyresniu. Turbut Juls 
žadėjote drapanų atsiusti, kad
jis. in namus parasze laiszka tė
veliui. kad jeigu atsius bloga, 
tai nereikia. Nurodęs ir spalva. 
Tėvai tuo patenkinti, kad jis 
■blogu nenori. Taip jie gyvena, 
visai neblogai, Juri dvi karves

I tris dideles kiaules, aviu. Vie- 
i nu žodžiu, kad del ju szeimy- 
' nos' nžienka. Taigi jeigu Jums 
brangiai kainuoja, tai ne
skriauskite save. Paraszykit ar 
gausit dėdės nuotrauka.

Taigi, lauksime nuo Jusn 
laiszko. Juis pasiilgusi sesuo ir 
jos vaikai. Linkėjimai Jjisu su-
il a ms. O dabar keletas žodžiu 
nuo jauniausios Jusn sesers 
dūktos.

How do you do, my dear 
aunt. 1 am yoitr sisters daugh
ter. 1 am learning English lan
guage, but I cannot speak flu
ently.- I want to get letters 
from your sons in English. But 
from vou, my dear a,unt, I 
want to get in Lithuanian, bo- 

' cause I am afraid that I shall 
not understand all. Send your 
photograph and I want a pho
tograph’ of your sons and his 
wifes ant his children. So long 
my dear aunt. My best regards 
for you and your children, 
Chalis and Stonis1.

Your relatives
Mary and Emilija

(Laiszkas raszytas Magdele-1 
nos Lankienes isz Kauno).

Ponia Marijona Kluczinskie- 
ne, isz Kingston, Pa., raszo: 
Gerb. “Saules” Redakcija: 
Prisiuncziu del jumis mano at- 
naujinima už prenumerata už 
laikraszti “Saule”, taipgi už 
tris Sieninius Kalendorius ir 
Sapnininką. Vėlinu kad da su
lauktume! su pievo malone ki- i 
tu Kalėdų ir Nauju Metu, ir 
kad “Saule” szviestu po musu 
pastogia. Linkiu visiems laik- 
raszczio darbininkams sveika
tos ir gero pasivedimo. Vėlinu 
ir kitiems skaityti ta j a naudin
ga laikraszti “Saule” kuri su
ramina visus žmonis.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa 
vo prenumerata i s.

Visu Ražancziaus 
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.

SKAITYKITE “SAULE”

TRUMPA
KUN1GUŽIO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tu. Jie ssko kad ateinaneziais 
metais bus dar mažiau szesziu 
szimtu. Jie sako kad ateinan
čiais metais bus dar mažiau 
naujoku, o parapijų be kunigu- 

| žiu dabar randasi vis daugiau i. . . . °ir daugiau.
Iszrodo kad visur kunigu ir

Sieniniai Kalendoriai 1956m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

Dabar po 50ė arba 3 už $1.25 
Adresas:

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

Beždžione Su Mažuoju

Laikrasztininkui in Lon
don Zoo eme ilga laika kol 
jam pasisekė szita paveiksią

BUY FROM YOUR DEALER_ ft

I- 4- * * ♦ > 4- * * * 4- * * ♦ * ♦ 4- * 4- * * ♦ * »
kunigužiu trumpa ir trūksta. 
Gal ežia ta pati kalte, kaip ir su 
mokytojais; kad atlyginimas 
per mažas, o reikalavimai per 
dideli.

KAREIVIS
PRISIPAŽINO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ko kad eilinis kareivis Richard
Farel Wilson, isz Booneville, 
Kentucky, prisipažino kad jis 
nužudė Sarženta Wiley B. Bur
ton, dvidsezimts szesziu metu 
amžiaus, isz Charlttesville, 
Virginia, Gruodžio antra die
na.

Virszininkai dar negalėjo su
žinoti kas ir kaip ten atsitiko ir 
kodėl tas kareivis ta sarženta
nužudė. Bet jis buvo suimtas ir 
sraresztuotas kol viskas bus 
dažlnota. ’ .

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule”, priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu> 
varys ju nubudima.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien*

nutraukti, nes mažutis neno 
rejo pasirodyti isz po sziau 
du.




