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Anglijos Ministeris Ir Amerikos Sekretorius

ŽINIOS ISZ
PAVERGTOS
TĖVYNĖS
Leninas Ir Lietuva

MAHANOY CITY, PA.

V. L. Bocikohrki, ra I tor and Mgr.

U. S. A.

67 METAS

GERAS VAGIS

Pažanga Ir Taika
28 Krasztu Ženklas

CHERCKEE, ALA. — Ke- b! ninkas in Jasper miesteli;
lėta menesiu atgal mažo Che- priesz tai policijantas in Berry,
į rekee miestelio žmonėms reikė- Alabama; dar pnesz tai buvęs
I policijantas in West Helena,
jo policijos virszininko.
“Žinoma, ežia policijos vir Arkansas. Jis gavo ta darba
szininkas yra visas policijos ant menesio, paž.ureti ar vis
sztabas,” paaiszkino miestelio kas eis gerai.
Mayoras John Henry Morgan.
‘‘Ir viskas iszejo gerai”, sa
“Tik Subatoj vienas jaunuolis ko Mayoras Morgan, “ir mes
jam padeda.” jis pridėjo. “Bot jam ta darba pasiulinome ant
musu žmones geri ir tykus, ir visados,”
mums daugiau polieijantu nei
Ana sanvaite Mayoras Mor
nereikia.”
gan ir visi to miestelio žmones
“Mes kartais turime viena Vašiai nustebo, negalėjo savo
Tikimasi kad
daugiau kita biski inkauszusi žmogeli ausimis ar akimis tikėti.
kaip milijonas žmonių atsi pa’mti,” toliau Mayoras Mor Ka tas ju naujas policijos
lankys in surengta Pasauli gan tese, -“ir tai beveik viskas. virszininkas, Burton nebuvo
ni Jomarka, Turgu, in Darnia Mes policijos virszininkui mo jiems pasakęs tai kad jis buvo
n:can Republic, yra ap- kame pustreczio szimto dole pabėgės isz Kilby kalėjimo, in
vaikszcziojama dvideszimts riu ant menesio. Bet jis turi Montgomery, Sausio deszimta
penkių metu pažanga ir tai turėti savo automobiliu ir pirk diena, 1952 metais, kur jis bu
ka po Generolo Rafael L. tis savo gazoliną. Joe Fuller vo patupdintas už vagystes. Ir
Trujillo valdžia ir vadovybe. buvo musu policijos virszinin kad policija Mississipp ir Mi
Daugiau kaip dvideszimts kas, bet jis gavo geresni darba chigan valstijose jo jieszko ir
asztuonios vieszpatystes ežia ir mus paliko. Už tai mes kito nori.
dalyvaus ir bus atstovauja tokio žmogaus jieszkojome”.
To miestelio policijos virszimos.
Na, tos žinios ar tie gandai ninkas buvo suaresztuotas.
Daugiau kaip szimtas dvi apie tuszczia policijos virszi“Žinoma, aiszkus dalykas,”
deszimts penki hektarai že niko vieta pasiekė net ir Jasper sako to miestelio Mayoras Mormes turės ant parodos gra miesteli, apie septynios de- gan, mes už jokius pinigus
žiausius namus isz visu szimts myliu nuo ten.
nebuutme ji pasisamdė jeigu
vieszpatyscziu. Visa ta di
Trisdeszimts szesziu metu mes visa tai butume žinoję. Bet
dinga paroda yra surengta amžiaus John Edmund Burton, pridėjo tas Mayoras Morgan,
ant Caribbean juru kranto.
ženotas ir szesziu vaiku tėvas “mes turime prisipažinti ir paatvyko isz to Jasper miestelio sakyti, kad jis buvo mums geir pareiszke kad jis norėtu ta ras policijos virszininkas, ir už
KUNIGUZIO
vieta užimti.
į tai gal mes galime sakyti kad
KLEBONIJA
Viskas iszrode tvarkoj: bu-1 jis yra geras vagis.”
SUSPROGDINTA ves policijos virszininko pagel--------------------------

Bolszevikai 1955 Balandžio
22 diena labai iszkilmingai vi
sur minėjo Lenino 85-ja gimi
mo sukakti. Ji buvo Bolszevikisžkai paminėta ir Lietuvoje.
Per Vilniaus radija buvo placziau nupasakota apie Sov.
Lietuvos Istoriniame-revoliuciniame muziejuje (buv. Karo
. Muziejuje) pakabintus du pa
veikslus, kuriu viename dali
atvaizdavęs Lenino atvykimą
in Vilnių 1895 metuose, o kita
me, Lenina su darbininkais ta
riamai einanti viena senųjų
miesto gatvių. Pažymėta, kad
po Lenino atsilankymo in Vil
nių “tuojau pagyvėjo nelega
akiu, su savo laiszku in EiJis sako kad jis teipgi tikisi
Amerikos Sekretorius, J.
senhoweri, kuriame ji Eisen- liu Marksistiniu rateliu darbas.
kad jiedu gales susitarti ant
Foster Dulles pasisveikina
Ten formavosi kovines, revo
howeriui siulino taikos su
Vidur-Rytu ir Azijos klausisu Anglijos Ministeriu, Sir
liucines tradicijos Lietuvos
Anthony Eden, kai Eden at _ mu. Jis sako kad ir daug ki tarti, kuria sudarytu vien
i darbininku klases, kovojusios Į
tik Amerika ir Sovietu Ru
važiavo in Vaszingtona pasi tu reikalu ' ir klausimu bus
petys in peti su Rusijos prole
sija. Bet Eisenhoweris ta
kalbėti ir pasitarti su Prezi iszkelta per tuos draugisztariatu. Vilniaus darbininkai
laiszka atmete ir trumpai at
kus pasikalbėjimus.
dentu Eisenhoweriu.
ženge Lietuvos revoliucinio ju
Sovietams baisiai nepa sake Sovietams kad mes lau
Anglijos Ministeris laikdėjimo avangarde.”
kiame isz ju ne saldžiu žo
tinka kad dabar Anglijos
rasztininkams buvo pasakęs
Muziejinėj medžiagoj nuro
Ministeris ežia yra atvažia džiu, bet geru darbu, kad jie
ikad yra tikras kad per savo
dyta kaip per Lietuva ir per
darbais mums parodiniu
vęs pasiszneketi ir pasitarti
pasitarimus su Prezidentu
Vilnių ėjusi “revoliucine lite
kad jie tikrai nori taikos ir
su Prezidentu Eisenhoweriu.
Eisenhoweriu jiedu gales
ratūra ir Leninis laikrasztis
nori su kitais taikingai su
Jie buvo stengėsi užbėgti
prieiti prie nors kokios iszIskra”. Žemėlapyje atžymėtos
gyventi.
tam Anglijos Mlnisteriui už
eities ir sutarties del taikos.
vietos, kur buvę tariamai su
organizuoti perkrovimo punkJA
su tais vagais.
• vagis Ross yra negyvas.
i tai” Tai Jurbarkas, Kybartai,
atarta kai ji per teJ Tie namai buvo jau antra sy- KaunaSi Vilnius.. Foto nuo
MONTGOMERY, ALA. —
, ___ _
Į lefona stengiesi dažinoti ar va- ki apvogti. Szita syki vagis bu- traukoje parodyti du namukai,
i gis Ross randasi kurioje lio’o-A0 nuszautas. Jis dar pajiege,, esantieji Vilniuje Garalio gat Juoduko kunigužio namai, kle BAGOCZKA GERT. SILVER ISZTEISINTA
VAGIS NUSZAUTAS;Ulinėje. Gazolino stoties darbi- ■ Pa^eSti isz tu namu, kad ii pa- vėje ir Upynes skersgatvyje. bonija buvo susprogdinta ant
i teisetina operacija ant savo
ninkas sako kad ji greitai din- ; szautas. Jis dar paleido keturis Tuose namuose buvę insteigti kerszto, in Montgomery miestą
Zydiszka
Pereis
szuvius, bet paskui susmuko ir Bolszevikinei literatūrai’ san Alabama valstijoje.
dukters kad ji nusikratytu ne
Jieszkoma Rauduoii-60 kai poLcija pranes“ kad pasimirė ant ulyczlos.
gimusio kūdikio. Jos duktė pa
Pasmerkta
deliai, giriamasi Vilniaus radi Tai atsitiko per susikirtimus
simirė; buvo nužudinta.
jo praneszime, stengiantis isz- tarp autobusiu draiveriu ir
plaukes ir Cadillac Anglijos Ministeris
PHILADELPHIA, PA. —
Teisėjas Carroll savo nu
pusti Bolszevikine veikla, daug juoduku susikirtimo tame
ANTRAS
SOVIETU
Autoniobiliaus
mieste.
Dvideszimts dvieju metu am sprendime pasakė kad motina
kur visai isz pirszto laužiant
Autobusiu
draiveriai,
sulyg
žiaus Doris Jean Ostreicher jau ir taip per savo sanžine yra
tariamus paliudinimus. Prie
TOPEKA, KANS. — FBI
■ Vilniaus geležinkelio stoties savo vietiniais instatymais, motina Ponia Gertrude Sil- gana nubausta, ir dabar tismas
policijos agentai sako kad trys
pastato Balandžio 22 d., buvo privereda visus juodukus imti ver> yra teisėjo Vincent A. galėtu t k pagieža lieti, atkerSovietai
Praszo
20
Dallas, Texas razbainirikai yra
atidengta net memorialine len užpakalines sėdynės autobuse, jai viskas dovanota, nors ji bu szinti, bet ne nubausti ja.
insivele in ta vagyste ant Po
vo prisipažinus kad ji surengė
Bet tas pats teisėjas tame paMetu Taikos Sutarties ta, kurioje inraszyta: “1895 kai jie kur važiuoja.
nios Georgia Neese Clark Gray
metais Rugsėjo 7 d., V. L. Le Per kelias sanvaites dabar įr kltus pasamdė padaryti ne- cziame klausime, nubaudė, pakuri buvo pirma moteriszke už
! WASHINGTON, D. C. —
ninas buvo atvykęs in Vilnių jucdukai nutarė tu autobusiu
imti Amerikos Iždo virszininko
Sovietu Rusijos Premieras, Ni nustatyti rysziu su vietiniais visai neimti, ant ju nevažiuoti;
vieta.
kelei Bulganinas antra laiszka, marksistais”. Ypacz priesz ir taip parodinti savo priesztaVienas isz tu intartu buvo
yra pasiuntęs Prezidentui Ei- 1905 m., didžiųjų invykiu su ravima.
Szitas Kuniguž.’s vieszai isz
dvideszimts trijų metu am-:
senhoweriui. Jis atkartuoju sa kakti, minint Vilniaus Seimo
žiaus Billy Gene Ross, kuris,
vo pasini, nlrnus, kuriuos jis;! suszauklma, .bolszevikai tuos savo kczelny ežios, sakyklos ra
buvo nuszautas ir užmusztas I
buvo iszdestes savo pirmame pagyrus dar daugiau sustipri gino visus savo parapijieczius,
tos žmonos vyro, kai jis insilaiszke, ir priduria kad Sovie no, inrodinedami, kad tik jie ar juodukus tokias straikas tęsti
laūže in ju namus.
tai sutiktu panasziai sudaryti ju vadai geriausiaikovoje su dar toliau.
Policijantai sako kad ar naKiti intarti yra dvideszimts į
i tokias taikos sutartis su Ang- carizmu, o visi kiti buvo Carui
;e mie padaryta sprogstanti bom
septynių metu amžiaus Joe
lija ir su Prancūzija.
parsidavė, kad tik jiėms vieHerbert Hoskins, buvęs kali
Jis szitame savo antrame niemes terūpėjusi liaudies ge- ba ar keletą dūlio sztangu bu
vo padėti po to kunigužio kle
nys isz Dalias miesto ir dvide
Anglijos Ministeris, Sir laiszke kaltina Amerikieczius rovė. Ta paezia proga ypacz
szimts asztuoniu metu amžiaus Anthony Eden, kalbėdamas ir musu alijantus už visas svie- puoliam! Socialdemokratai ir bonija. Langai buvo iszdaužinti, bet Kunigužis M. L. King
Louie Dee Young.
Vaszingtone, sako kad jis to bedas ir už visus tuos nesu kitokai sroviu veikėjai, kuriu
FBI policija yra papraszius jaucziasi kad jis gales susi sipratimus ir sukilimus kituose nuopelnus bolszevikai stengia- nebuvo sužeistas.
Dallas miesto polieijantu su- tarti su Prezidentu Eisenho krasztuose. Jis teipgi iszreisz- si sau prisiskirti. Kaip yra isz
Pietinėse Amerikos valstijojieszkoti Hoskins, kuris buvo weriu ant daug tarptautiniu ke savo nepasitenkinimą kad tikro? Cza kai kurie dalykai se szitas juoduku ir baltuju
jau kelis kartus patupdintas in klausimu. Jis teipgi laik- Prez. Eisenhoweris atmete jo primenami geriau juos isz arti klausimas yra skaudus. Nors
kalėjimą už vagystes.
Amerikos valdžia yra nustapažinstanezio J. Zanavyko.
rasztininkams pasakė kad | pirmo laiszko pasiulinima.
Young, kuris buvo su Ross, Anglija jau daugiau paszelBulaninas sako kad tokia
1—Priesz kelerius metus Lie ežius kad negaEma daryti jokai jis insilauže in tuos namus | pcs ar pagelbos nenori isz sutartis bendrai panaikintu pa- tuviszkieji Komunistai rasze, kio skirtumo tarp juoduku ir
buvo suaresztuotas ir randasi Amerikos nes jis jaucziasi voju nuo tu atominiu bombų, kad 1895 m., Leninas buvo su baltųjų, bet szitu valstijų žmo
dabar kalėjime.
Ponia Gertrude Silver ir Jos Vyras Herman Silver
kad Anglai dabar gali ant neš vien tik du krasztai, Sovie- į stojęs Vilniuje, pravažiuoda- nes net ir Vaszingtono valdžiai
FBI policijantai dabar jiesz savu kojų atsistoti. Jis sako tu Rusija ir Amerika galėtu to- mas pro ji. Dabar jau tvirtina- prieszinasi ir nesutinka.
Skaudžiausias ir opiausias smerke Schwartz porele, už tai
.'Ar ponas
x___ teisėjas
j nežino,
__.21_ , __
ar
ko rauduonplaukes moterisz- kad jo krasztas dabar nori ki atominiu bombų kara prade- ma, kad tais metais jis atvykęs
Vilniun užmegzti rysziu su Vil- klausimas yra tenai su mokyk- kad Ponia Schwartz ta opera- jis savo teismo knygų neskaitė,
kes, kuri vairavo dideli “Ca tik pasitarti su Amerikos i ti ir vesti.
Ka Bulganinas pamirszo pa- niaus Socialdemokratais. Tik- Icmis, kur juodukams nevalia cija padare ir už tai kad jos vy- ar gal jis pamirszo ar norėjo
dillac” automobiliu su Texas žmonėmis ir prieiti prie ko
valstijos laisnais. FBI sako kios nors iszvados kaslink sakyti, ar norėjo kad Prez. Ei- rai tais metais, gyd. Andriaus lankyti tas mokyklas kur bal- ras buvo kambaryje kai ta pamirszti, kad už tokia už(Tasa Ant 4 Puslapio)
tuju vaikai lankosi.
į operacija buvo padaryta.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
į
(Tasa Ant 2 puslapio)
kad ji kaip nors yra susidėjus Azijos ir Tolimu Jtytut.
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paczta jeigu nenorite užsimo iuje ir kad jis ten darbininku szama, kad tada Lietuvoje že dėsi, kaip gaus inžodi ?
No.102— Prakeikta, nieilin- No.158—A p i e Kapitonas
kėti. Nežiūrint kaip jie1 jums arpe butu pasirodęs.
mes reforma buvo lėtai vykdo Prietaismuota gyvastis ne gas kriminaliszkas apraszy Stormfield Danguje; Pabėgė
grasintu, nepaisinkite. Jus ne- 2—Prasimanymas, kad Lie- ma, kad buvo aiszkus nukrypi mažai slaptu savyje turi; dide mas, 202 pus, 50c.
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
praszete ir atliktas kriukis. uvos darbininkija buvo tiesio mas nuo Bolszevikines linijos, le daugybe atsitikimu prietais- No.103—Vaidelota, apysaka Vagis. 60 puslapiu, 20c.
Jeigu ta kompanija ar tas szto giai Lenino veikiama ir kad pataikaujant Lietuviams mies muotos gyvasties nesupranta isz pirmutines puses szimtmeNo.160—Apie Po Laikui;
New York mieste vienas po- ras toki savo tavora nori atgal Lenino nustatyti rysziai su Vil teliams ir Lietuvos nacionalis
ma, neisztyrineta ir didžiausiu czio iszimta isz Lietuviszku Per Neatsarguma in Balta
licijantas atsilygino ar vienam tai tegu pasiunczia savo darbi niaus Social-demokratais turė tams. Po szio nepasisekimo
mokytoju paskutiniu gadynių. užlieku. Su paveikslais. 177 Vergija; Pusiaugavenis; Vieszžulikui gerai atmokėjo:
ninkus, kad jie asmensizkai at ję labai didele intaka revoliu Vincas Kapsukas jau daugiau Terpu tokiu paslėptu atsitiki dideliu puslapiu, 35c.
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
Policijantas, Sa.ržentas Vic eitai atsiimti.
cinio judėjimo augimui Lietu nebepasirede pirmosiose Ko- mu randasi ir ūgis; žmogaus.
No.lll—Sziupinis (3 dalis) Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
tor Conte, užlbaige savo (polici Paczto virszininkas, Arthur voje. Isz tikro nei Leninas, nei’ munistu-Bolszeviku eilese. Ir
Del ko vienas žmogus auga di- talpinasi sekanti skaitymai: Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
jos pareigas, nuvažiavo su savo E. Summerfield praszo kad io raszoma “Iskra” Lietuvos jis pats venge vieszumos. Jo
dėsnis už kita, delko auga grei- Y’la isz maiszo iszlins; Apie bo dės ir Kitus Dangiszkus Kū
draugu in Brooklyna. nusipirk žmones jam per paczta, tuojaus v
darbininkijai intakos neturėjo. raszytuose laiszkuose pažinsta- cziau, delko greieziau subrens- ba ka negalėjo savo liežuvio nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
ti alaus del kriksztynu. Kai pranesztu, jeigu kuri kompani “Is'kros” buvimą tuomet Lie miems Amerikon juntamas nu
ta, iki sziolai nežinoma tikrai, sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
jiedu inejo alaus nusipirkti, ja ar kuris biznierius toki bizni tuvoje retai kas težinojo, dar sivylimas ir baime neprasitar
nor padaryta nemažai visokiu Galinga ypata galybe meiles; Apie 100 puslapiu35c.
tuo laiku du razbaininkai buvo vestu ir jums ka taip pasiaus mažiau kas ja skaitė. Jei Leni ti ko nereikiant, kad nebutu hypotezu, terp kuriu, žinomas
Raganiszka lazdele; Boba kaip No.166—Apie Sūnūs Maltenai ir jodu su kitais apvogė. tų, be jusu praszymo.
nas butu veikes Lietuvos dar kalejiman ingrustas. Prade dalykas, hypoteza sekimo teyu ir visos bobos; Teipgi juokai, kiaus; Iszklausy ta Malda
Vienas isz tu vagiu isz to pobininkija, tai Lietuvoje nebutu dant 1927 m., Komunistuose pirmiausiai stovi.
rodos, trumpi pasakaitymai ir Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
licijantO' atėmė ne tik jo pini Paryžiuje, s e p t y n i o s de atsiradusi visai savarankiszka, pradėjo stiprėti Rusiszkasis
Onute ir augo ir brendo var t. t., 52 puslapiu, 20c.
No.172—Apie Duktė Mariu;
gus bet ir jo policijanto žvaigž szimts metu amžiaus Polydore nuo Rusu nepriklausoma So nacionalizmas. Kitu tautu Bolgiai ; būdama trylikos metu nu No.112—Trys apysakos apie Sruolis Isz Lietuvos, 68 pusla
de.
Muyelle buvo nubaustas ant cialdemokratu partija. Vienas szeviku veikėjai pradėta perse rodė nedaugiaus, kaip mergys pinigai galva-žudžiai; Ražanpiu, 20c.
Policijantas Conte tada savo trylikos menesiu in kalėjimą už isz jos pradaliniu, turejes per kioti, grūsti in kalėjimus. O ezia. deszimties, arba jau daug,
czius iszgelbsti nuo smert; Szv.
No.173—Apie Talmudo Pa
virszininku paprasze kad jie tai kad jis su peiliu subadė du tukstanezius nariu, veikes dabar tas Rusiszkasis-Bolszevi- daug vienuolikos metu.'Moti
Kristupą; Juokingi szposelei;
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Iszjam, pavėlintu kelias dienas at szeszios deszimts metu am Peterburge, ir tas su Rusijos kinis nacionalizmas, pradedant
na kalczia verte ant prasto val Kaip traukt giliukingai Einiki
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
ostogų. Jis per tas kelias die žiaus meiluže. Jis teisėjui pa- Socialdemokratu organizacija 1943 m., iszsigime tiesiog ’ in gio pas teta mieste ir ramino
ir kiti szposeliai, 20c.
nas susirado savo žvaigžde ir siaiszkino kad jis taip buvo pa pogrindyje jokiu rysziu netu Raudonąjį nacizmą, tirsztesni save viltimi, jog per vakacija
No.175—-Kuczios Žemaites;
No.116—Istorija ape Sierapaskui surado ta vagi, dvide- daręs už tai kad ji buvo užsi rėjo. Lietuvoje socialdemokra už Hitlerini, siekianti insigaatsigriebs mergaite ir įtaps ta. Puikus apraszymas. 119 Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
szimts metu amžiaus Ronald dėjus su tokiu seniu, septynios tu judėjimas pradėjo žymiai leti bauginimas priemonėmis greitai kitokia; bet pere jo ir
darė Anglis; Kaimiecziu Aimapuslapiu, 20c.
Foley ir jo kelis'draugus su vi deszimts asztuoniu metu pli reiksztis Vokietijos ir isz da visame pasaulyje.
vakacija, o. Onute kaip buvo No.119—Keturios istorijos, navymai; Eiles; Kokis Budais
Apgavikai Apgauna Žmonis;
sais tais pavogtais pinigais.
kiu!
lies Anglijos darbininku judė
menka, teip ir liko; o neva tru apie Gražia Haremo Nevalninjimo poveikyje 1893 m. Lietu ^♦^♦♦♦♦♦X***************0****X*****t* puti paaugo, bet pajiegu nepri ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Paveikslai. 20c.
Cigaretu fabrikantai praneIn Burnaby, British Colum vos Socialdemokratu nustaty
buvo.
Vaikucziu
plepėjimas,
62
pus.,
sza, kad dabar žmones daug bia, penkios deszimts metu toje veikimo programoje jau
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
— Palauk mama, ne syki 20c.
mažiau cigaretu ruko. Dakta amžiaus John A. Martin buvo buvo skelbiamas Nepriklauso
kalbėjo Onute besirūpinant No.120—-Dvi istorijos apie Skaitymo ir Raszymo. 25c.
^♦♦♦^♦♦Z****************************
rai daug žmonių iszgazdino suaresztuotas prie ibankbs. Jis mos Lietuvos szukis.
motinai, ateis laikas, atsiras ir Valukas isz girios; Ant nema
apie vėžio liga, nuo cigare tu buvo intartas kad jis norėjo ta
Kitokios Knygos
vekos.
1907 m., Lietuvos Socialde
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
no. 58 pils., 20c.
rakinimo.
t
_*_____
banka apvogti nse jis, polici- mokratu konferencijoje užsie
— Bet dabar, dukrele, kaip No.127—Trys istorijos apie
jantai sako, tuo laiku turėjo nyje Vincas Kapsukas mėgino Keidoszius džiaugės isz to, būti? Klause motina savo žarų.
Duktė Pustymu; Peleniute; No.178—Tikrausias Kabalas
Kaslink vėžio ligos musu tamsius akuliorius, akinius ant
kelti klausima apie visu Rusi kad ji kunigas 'pagyre, bet ne Dirbti tu per silpna, ganyti jau Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. arba atidengimas Paslapcziu
daktarai, sztai ka sako:
akiu; turėjo skepetaite užsiri- jos sienose tuomet veikusiu So mažai džiaugės ir isz to, kad sarmata.
*
No.128—Dvi isztorijos: Val- Ateites su pagelba Kazyrom.
1—Biski daugiau moterų su szes ant savo veido, szalia sa
—
Tai
leisk
mane,
mama
cialdemokratu veikimo suderi kunigas užstojo už Vincu Vin
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c 25c.
serga veižio liga negu vyrai.
ves turėjo atprovinta karabi nimą. Tada tas klausimas buvo ca, kuri mylėjo netiktai kaipo iii miestą da pasimokyti.
No.132—Trys istorijos: Apie No.180—Kvitu Knygute
2—Tarp jaunu vaiku iki de- ną; ir jo autombbiliaus laisniai
svarstytas, bet nespręstas. Pri artyma, susieda ir gimine bet — U-gi, kur tu ten dabar, Angį orius isz Vajencziojs, Ko- del Iszmokejimo Pinigu Ligo
szimts metu daugiau vaiku ne buvo uždengti.
simintina, kad Vincas Kapsu ir kaipo gera žmogų. Dėlto vaikeli mokysesi? Ar jau tu
gu mergaicziu ta liga suserga.
Jis policijos teisėjui szitaip kas buvo sukures Lietuviu So mielai užklausė ir kunigo ro miesto mokslinyczia pabaigai? žnas daigtas turi savo vieta; niams. 35c.
Ka pasakė katras paeziuojas,
iSOke—Kvitu Knygute
3—Nuo dvideszimts iki sze pasiaiszkino, ar bent stengiesi
cialdemokratu organizacija ir dos leisti Onute tolinus iu — Ten mamulia, pas viena 76 puslapiu. 25c.
Draugystėms, del Kasieriaus
szios deszimts metu, daugiau pasiaiszkinti: jis nesziojo tuos vėliau su ja, bene tais paežiais
mokslą. Apie szitai kalbėjo jau ponia prie bažnytines ulyiczios
moterų negu vyru susergai.
tamsius akuliorius, nes bliz 1967 metais, insiliejo in Lietu ir be to Keidosziai ir kalbino mokinosi perinai kelios mer No.129—Keturios istorijos: nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
Ketvirtas Prisakymas Dievo; kimu. 25c.
4—Nuo szeszios deszimts gantis sniegas ji apakino; ta
vos Socialdemokratu partija. savo teta, gyvenanezia mieste, gaites visokiu darbu: mezgimo,
Keliautojai in Szventa Žeme; No.194—Trumpas
Katalimetu amžiaus jau daugiau vy skepetaite ant jo veido • buvo 1929 m., V. Kapsukas savo at
priimti Onute ant kvateros. iszsiuvinejimo. O asz, mamulia Beda; Tamsunus prigauna. 58
kiszkas Katekizmas, pagal iszru negu moterų vėžio liga ser del jo gerkles nes jis szalti la siminimuose inžangoje sziaip
Dabar vienok po pakurstymui da gal ir visokio virimo pra puslapiu, 20c.
guldima Kun. Piliauskio, su
ga.
bai greitai pagauna; tas kara yra pasakęs: “Pabėgės isz ka kunigo szitos sznekos tapo drau mokė ziau.
No.133—Dvi istorijos: Neuž nekurias Naudingais Padėji
5—Vėžio liga ant plaucziu binas prie jo buvo tnai už tai lėjimo, asz padariau sziuo
gesnėmis, ir Onute po vakaciju — Ar ji brangiai už tai
mokamas Žiedas, Drūta Alks mais. 35c.
pakerta daugiau kaip keturis kad jis vagiu bijojo; o jis bu žvilgsniu žymu žingsni pirmyn
draug su Vincu nukeliavo in ima? Paklausė Keidosziene
sykius daugiau vyru negu mo vo uždengės savo automobi- pamažu parėjau nuo federa
No.196—Stacijos arba Kal
dėbtelėjusi akimis ant Onutės. ni. 62 puslapiu, 20c.
miestą mokytus.
terų.
liaus laisnius kad tie vagiai jo list prie autonomist, stojau Pirmus metus rupiuos Kei- — Asz to mamulia negaliu
No.134—Dvi istorijos: Baisi varija Viesz. Jezuso Kristuso
6—<Nuo 1937 iki 1947 metu nepažintu, nes jie keletą sanuž Socialdemokrat susijungi (losziai driicziai apie vaikus, pasakyti, nes tos mergaites, Žudinsta, Urlika Razbaininka, 15c.
43 puslapiu, 20c.
vėžio liga daug daugiau žmo vaites atgal 'buvo ji apvogė
No.197—Graudus Verksmai
mą”.
ypacz,apie Onute. Antrus me kurios pas ja mokinos, buvo tai
nių susirgo. Pirmiau ligoninė ant trijų szimtu doleriu.
No.141—Apie Kalvi Paszku, arba Pasibudinimas prie ApVincas Kapsukas pirma kar tus neva mažiau, bet isz teisy jos gimines.
se szeszios deszimts asztuntas
Gaila praneszti kad tas ne- at isz kalėjimo pabėgo 1907 m. bes kalbant ir antruose metuo — Na tai vaikeli, apie toki ležinis Vyras, Smakas ir Niki mislinimo Kanczios Viesz. Mu
tas. 61 puslapiu, 20c.
• su Jezuso Kristuso. Knygute
nuoszimtis sirgo szita. liga. Per supratlyvas teisėjas jam nein- Vadinasi, tik tais metais pirma
se Keidosziene laibai džiaugės, mokinimą nėra nei ka mislyti:
reikalinga ant Gavėnios. Pa
tuos metus tas nuoszimtis pa tikejo ir nežiūrint visu tu karta kilo klausimas apie So
kada jai pasakė jog Onute ji tau ne gimine, nutarė Keido No.138—Apie Irlanda; Ro
gal senoviszko būda, 15c.
kilo, padidėjo ligi septynios moksliszku pasiaiszkinimu, ji cialdemokratu
apsi jungimą, .miesto mokslinyczia pabaigė ir sziene ir tuorn pasibaigė szne- bertas Velnias; Medėjus; Kaip
deszimts treczia nuoszimti.
Kuzma Skripkorius Likos Tur No.198—Gromata arba Mu
patupdino in kalėjimą.
ka.
i
anot V. Kapsuko, tarptauti jog negrysz daugiau in ana.
ka musu Iszganytojaus Jezuso
niais pamatais. Isz ežia aiszku, — Tegu ja Dievai, ta mies Tiesa, szneka tuom pasibai tingu Ponu. 35c.
Paczto virszininkas, Arthur
kad dar ir tuomet jis nepasiti to mokslinyczia! Kalbėjo mote- gė, bet užmesta Onutės mislis No.142—A p i e Paveikslas Kristuso, peraszyta isz gromaE. Summerfield perspėja visus
kėjo Rusais, kuriuose inžiurejo riszke, asz visa laika buvau, liko motinos omenyje ir toly Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo tos rastos grabe musu Iszgany
gerai apsižiūrėti kad sukcziai
džio su nauja pajiega kilo aug- Jerukausko, Osieczna. 40 pus tojaus Jeruzolima. 10c.
Rusiszkaji nacionalizma.
kaip koja, inkirtusi.
per paczta jus neapsuktu.
No.200—Eustakijuszas. Is
3—Pats didžiausias prasima — Ar tai nesidžiaugė, ma sztyn, nors ir drueziai tremia lapiu, 20c.
Dabar priviso tokiu sukcziu,
nymas, kad 1918 m., Gruodžio ma, nei isz pagyrimo ir dovanu, ma. Ant galo, neiszkente Kei No.144— Apie Ranka Ap torija isz Pirmutiniu Amžių
kurie siunczia beveik niekam
men. Leninas pasirasze nutari kurias gavo Onute, baigdama dosziene nepakalbejusi su pa vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
nevertus dalykus per paczta,
mą apie Lietuvos nepriklauso mokslinyczia? Klause Motie tim, kuris pažino ir pati minė Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę No.201—Istorija apie AmžiC.O.D., reiszkia, jie nustato
tos ponios ir ja pora sykiu ma va Zokoninka Bernadina. 61 na Žydą. Jo kelione po svietą
mos valstybes inkurima. Leni jus.
preke ii’ tas kuris gauna tuos
puslapiu, 20c.
ir liudymas apie Jezu Kristų.
nas, kaip Rusijos pilietis, ne — Ka czion, vaikeli džiaug te.
Dirvonuose
kaulai
rūdija,
daigtus turi užsimokėti.
galėjo pasiraszyti Lietuvos sis, kada visa laika szirdis ne — Tai, motin, iszmintingi No.145—A p i e Velniszkas Pukius apraszymas. 20c.
Ir
girios
garuoja
krauju,
ii* labai guodojami žrnonse bu Malūnas Kaip Studentas Lo No.202—Novena, Stebuklin
Jie susirenka, nusistveria
valstybes inkurimo, o galėjo rimstanti buvo.
Krinta,
byra
ant
j
u
vardus ir adresus isz pagarsini
tik kaip Rusijos to meto atsa — Na, cit motyn, pratarė vo, ir musu duktė patekusi pas jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste go Medaliko Dievo Motinos
mu, žinių isz laikraszcziu, kai Musu motinu aszaros grynos, kingas politikas.pripažinti Lie Keidoszius, prisidedamas prie szita ponia apart naudos del buklinga Puodą, Dainele. 47 Garbei. 15c.
kas numirszta. Jie gave toki Jose skėsta kalnai,
No.203—Knygute, Tretinin
tuvos nepriklausomybe. Isz sznekos. Dabar galėsi suramin saves nieko daugiau nerastu, puslapiu, 15c.
Jos
užlieja
duobes
kapinynuos
kalbėjo
Keidoszius
paežiai.
Tik
varda ir adresa, pasiunczia ko
No.146—Apie Auka Nihilis kių Seraphiszkas Officium. 15o
tikro 1918 m., Vasario 16 d., ti. Onutei laikas pradėti praSklidinai,
sklidinai.
kia pigia knyga, koki abrozeli
Lietuvos Taryba paskelbė Lie tinties prie darbo, tai ji toly ar priims ir priimdama kiek už tu, Stebuklas Kuczios Naktį.
ar visai prasta, pigu ražancziu
----------»-------------- tuvos nepriklausomybe ir 1920 džio bus dabar po tavo akiu. tai praszys, o kame visa beda! 62 puslapiu, 20c.
Kaip Užsisakyti Knygas:
ir paaiszkina kad velionis bu
—BUS DAUGIAU-—
m., Liepos 12d., Maskvoje bu Tik ar tu žinai, vienas dalykas
No.148—Apie Joną ir Alena,
vo neseniai užsiorderes szitus
vo pasiraszyta Lietuvos-Sov. pradeda man rūpėti, sveikata
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
Užsisakant knygas is*
daigtus.
Sanjungos taikos sutartis. Tuo jos ne pervirsz dikta.%
No.152—Apie Kajimas, Drū
szio Katalogo, veikia paminėti
Paprastai, per szermenis vi
met Lenino vyriausybe visiems — Tiesa, atsake aut szito ir
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
tik numeri knygos. Pinigus
si viską striokais daro, nuliū
amžiams iszsižadejo Lietuvos Keidosziene.
lapiu, 20c.
siuskite per Pacztino Moni-Ordę, susirupine ir nervuoti; ir
žemiu ir pripažino Lietuva ne — Tai-gi matai trauke to
No.155—Szakinis Nedoras
deri, Express ar Bankino Mokaip tik tuo laiku tie sukcziai
priklausoma valstybe. Gi 1918 liau Keidoszius, leisi dabar ja Visi pirmieji Katalogai dabar Žydas, Du Draugai. 136 pusla
ni-Orderi, o jeigu norite pini
su savo tuo bizniu lenką.
m., gale tos paezios Lenino vy įprie darbo, ’baisu, bematai ap yra negeri. Szis Katalogas piu, 35c.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
gais siusti, tai reikia Užregis
Geriausias ir saugiausias nu
No.150—Apie Duktė Akmeriausybes pavedimu Maskvoje sirgs ir ant viso amžiaus bus užima visu anų vieta, todėl
truoti laiszka su pinigais.
sistatymas yra stacziai nemo Domaszevicziaus ir ekonom. buvo sudaryta “Tarybų Lietu prapuolęs isz. jos žmogus.
noriaus, Klara, Nuspręstasis,
užsisakykite knygas isx
UbY Nepamirszkite dadeti
kėti už ta, ko mes nepraszęme Alfonso Moravskio skatinami vos ir Baltgudijos jungtiniu — Tai, tėvai! Atverto Kei
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
szito Katalogo n
deszimtuka ekstra del prisiunir neorderiavome.
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
ir jųdviejų veikiami, jai! slap respublikų vyriausybe”, vado dosziene, prie namu visokio
Nr. 1955
timo kasztu.
No.151—Apie Vaitas SzvilTaip pat galima daryti ir su tai buvo prade j e organizuotis vaujama Vinco Kapsuko-Mic- darbo randasi; galima; tokiai
ir PiniI
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai
ISTORIJOS, PASAKOS,
visokiomis kortelėmis, sztam- darbininkai Vilniuje. Nei An kevieziaus. Vienos raudonųjų pataikinti ir lengvesni koki
Akys, Tamaš, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
APYSAKOS, IR T. T.
pomis ir panasziai nežiūrint drius Domaszeviczius, nei Al divizijos vedami, jie veržėsi in darba.
nukas Karalium, 62 pus., 20c. turi būti siusti vien tik ant
kas jas mums siunczia. Ir tokia fonsas Moravskis, visa savo Lietuva. Sziam žygiui nepasi — Galot, gali, bet jeigu pa
szio adreso:
kompanija ar tokis sztoras ne gyvenimą daug veike, rasze, sekus, Vincas Kapsukas susi taikinsi syki, antra, be rpatab No. 101—Kapitonas Velnias, No.153—Apie Gailuti, Du
ir pasklys paskalas, jog iszle- Puikus apraszymas, didele Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
gali jus priversti kad jus tuos nesigyrė ,neprisiminė, kad ka laukė isz Rusu• • Komunistu
»
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
lapiu, 20c.
' ,
daigtus sugražintumėte per da nors butu Lenina sutikę Vil priekaisztu. Jam buoo priki- pinta mergysezia. O kur paskui knyga, 404 puslapiu, 50c.
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‘‘SAULE”

Keidosziu Onute
yAŠARINES

Ant Gavėnios
_____

saules karszti
No. 197 Graudus Verksmai
spinduliai, prasiveržė, per ■ ai'ba Pasibudinimas prie Aplapus grusziu suaugusiu Kei- i mislinimo Kanczios Viesz. Mudosziaus sodne, apszviete žema - su Jezuso Kristuso. Knygute
namo siena, prasimusze pro reikalinga ant Gavėnios, pagal
Įauga ir viduryje grinezios nu ! senoviszka būda 15c..
tįso ilgais dulkiu smūgiais, kol No. 198 Gromata arba Muka
neatsimusze in kelius Keido- musu Iszganytojaus Jezuso
sziaus sedinezio ties langu, in i Kristuso, peraszyta isz gromastalo kampa ir in purvynas as tos rastos grabe musu Iszgany
los grindis. Žalia, medžiu la tojaus Jeruzolime 10c.
pais isžblaszkyta, szviesa nu No. 201 Istorija apie Amži
dažo žaliokai grinezios vidų, na Žydą. Jo kelione po svietą
priduodama viskam nepapras ir liudymas apie Jezu Kris
ta spalva. Vienok vis-tiek man tų 20c.
tyt buvo, jog a,budu Keidosziu, No. 202 Novena, Stebuklin
pats ir pati, da. neseni žmones. go Medaliko Dievo Motinos
Pats, kokias, szeszais metais Garbei 15c.
vyresnis už paezia., rūke pyp- No. 203 Tretininkių Serapke, atsirėmęs ipecziais in siena. phiszkas officium 15c.
Pati meldėsi, tolydžio vikriais No. 194 Trumpas Katekiz
pirsztais leisdama žemyn ro- mas pagal iszguldima Kun. Pižaneziaus žirnelius. Balti, kaip liauskio, su nekurtais naudin
toszis, ju marszkiniai 1 indyjo, gais padėjimais 35c.
jog tai szventa diena, nekal No. 196 Stacijos arba Kal
bant jau nieko apie ta netikėta varija, 15c.
ramuma visuose namuose laike Užsisakant knygas, reikia
popietinio darbymeczio, kuris paminti tik numeri. Pinigus
vienas Lietuvoje ikvaliai aisz- siuskite per paczto Postal Note
Money-orderi arba Express
kiai szvente 'ženklina.
Ant nuskusto pailgo Keid'o- Money orderi. Nepamirszkite
sziaus veido, jo mėlynose akyse dadeti 10 c. ekstra del prisiunir visame apsejime žymu buvo timo kasztu. Adresas:
lyg kokia nelengva
misi is,Z SAULE - Mahanoy City, Pa.
O
kvarszananti galva, lyg koks
rūpestis. Deszinoji vyro ranka kad jis mums akis nuszviestu,
tolydžio ka nors veikė; tai kad už duszias pasimelstu. Bet
bruslota taisė, tai isz brusloto jeigu jis pramokęs padaro,
kiszenes kneibiki eme krapsz- kaip daugumas dabar daro,
tyti pypkai ir teip karsztai jeigu jisai atsisako suvis nuo
krapszte, lyg tartum mislies kunigyste. Matai, motin, asz ne
iszriszimas gulėjo ant dugno apie tai kalbu, kuomi jis turi
pypkes ir tiktai ji reikėjo isz būtie: ar kunigu, ar teip kokiu
tenai iszkrapsztyti. Bet. tabako nors virszninku. Asz tik tavęs
buvo da daug’ pypkėje ir mis- klausiau, kuri sunu tu norėtum
lis, jeigu ir butu buvusi ant palikti ant namu gaspadorium
dugno, tai da giliai gulėjo.
į ir kuri taikintum in szali leis
Tuotarpu Keidosziene pa ti?
baigė rožaneziu. Ka paitemyjas — O tu sakai: ar leisime*
vyras, užvože antvože pypke ir Vinca in mokslą?
isztrauk.es cibuka isz burnos — Pagal mano numanima,
padėjo- ant lango. Turbūt jis ir leisti, in szali ir leistis in moks
lauke tik paibaigant melsties lą tai vis viena. Nes leisti popaezia, nes padejas pypkes net senovei km* nors in namus po
atsikrunkszte, kaip ir ant ilges svetima svietą nesinorėtu. Na
nes sznekos rengdamas. Bet muose dabar sunku gyventi, ir
jam dar neprisirengus, Keido- geriausiai elgdamos nieko ne
sziene jau užklausė jo :
užvarai.
— Turbūt tu nori man ka — Tai, ar tu žinai, tiesa! In
sakyti ?
namus ant darbu, ant vargu ne
— Tai matai, paeziut, asz sinori, man vaika svietimems
norėjau tavęs paklauste, ka da paduoti. Nemiela klausytiem
rysime su Vincu, pratarė Kei- barantisi kunigą ant vaiko,
doszius, ar leisime ji in mokslą, kaip ana nedelia klebonas ba
kaip kiti leidžia savo vaikus, ar rėsi ant mokiuaneziusi vaiku.
liksime namie'?
Skaudu' szirdžiai girdėti, kaip
— Kažin, kaip butu geriau, tavo vaika kone pirsztais bado
atsiliepe žmona, ir patylėjusi kunigas, pritaYdams: paklydė
pridėjo:
lis, bedievis.!
— Malonu butu, kad vai — Tu turi ant mislies Vin
kas taptų kunigu, malonu butu cu Vincą, kaip matau?
Mahanoy City, Pa.,'U.S.A.
—• Tai-gi!
v

O
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- GĖLAIS
64 pus.
5x7 col.;i
arba pradžia
Dabar
Po 25c. 5•:
Saule
Publishing Co.,
;!
SKAITYMO
RASZYMO
...ir...
i-

I

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

— Na! Szita vaikina, mo
tin, tai ir nesupaisysi. Musu
klebonas ant jo szunis karia.
Deszriu kunigas laiko ji už
velnią, bot paklausyk, ka kiti
apie ji kalba. Asz neperseniai
buvau redybos mieste ir tenai
toko man netikėtai iszgirsti
kunigu kalba apie Vincu Vin
ca; tai kad žinotumai visai ki
ta. Girdi tik kvailas, nieko ne
suprantąs žmogus gali peikti
toki vyra. Jis, girdi, ne bedie
vis ir ne paklydėlis, tiktai vie
nas isz tu vyru, kurie mato to
linus už kitus, atmena dau
giau s ir atmindami rodo kelia
kitems, kur eiti, kad iszsisaugoti nuo dideles nelaimes arba

ir amžinos prapulties.
— Na, argi gali būti kad
teip apie ji kunigai kalbėtu ?
— Tai-gi matai. Dviem jis
bradas, o kitiems geras. Du rė
kia: velnias, bedievis! Kiti sa
ko: Vyras! Supaisykite dabar!
Nutilo abudu ant valandėlės.

MAHANOY CITY, PA.

Tyku ir ramu pasidarė namuo
se. Tiktai pilkos dulkes, mirgė
jo žibuose smūgiuose saules
spindulius, ir ant aslos, apszviestos saule, bėgiojo szeszeliai lapu, pucziamu lengvo vė
jo. Pirmutine atsiliepe ve] Keidosziene.
— Tegu sau daugumas ir
giria Vincu Vincą. Bet gana
poros peikianeziuju kad su-'
terszti žmogų. Tu žodis, matai,
toli lekia, o garbe slenkte s'.enkia. Tiesa, jog niekas niekur
nemate nuo Vincu Vinco jokio
darbo arba piktinanezio apsejimo. Vienok viso to mažai. Ap
skelbia, kaip szunis, ir nekalcziausi žmogų užpuola; dėlto
arba reikia juos iszsilenkti, ar
ba drūta lazda turėti, kad atsi
gintum. Vienos nekaltybes ne
užtenka. Ne, neužtenka!
— Tai-gi motyn, dėlto ir
Kaip kauluota mirtis
asz norėjau su tavim pasisznePradeda žiūrėti žmogui
keti ir pasimislyti, kaip su vai
in akis,
kais apsieiti. Vienam, žiūrėk,
Tada jis szaukesi prie
kaip ir nesmagu. Kalbėjo KleiTaip ir su nekurais
doszius, keldamas nuo suolo.
bedievais,
Laiko da turime ikvaliai, dėl
Kurie yra neves laibai
to apmislyk gerai. O asz eisiu
drąsus, dabar pažiūrėti kaip piemenis
Ir tankiai užsipylie savo
gano-. Kolaik rengėsi Keidomakaule,
szius, inbego- in grinezia gel
Mėgsta pliovoti ant
tu onplauke mergaite kaip deDievo,
szimties metu su rasota nuo
Kurio visai nepažystai!
prakaito kaktuke ir pilna sau
Nesenei vienas tokis
ja žiedu visokiu.
atauszelis,
— Mama, mama! Vincu
Kada pradėjo akmuo pulti Vincas parvažiavo! Linksmai
mainuose,
prie motinos pribėgusi szukteTai net apalpo isz baimes,
rejo. Man parvežė visai purceIr reikėjo ji iszveszti
leno lėliukė, Vincu Katariai
f' *
laukan.
kaspiną.
Kitas fabrike likos sužeistas,
— Vis tai gerai Onute!
Ir prasze paszaukti kunigą, Pratarė Keidosziene, glostyda
Ir gailėjosi už sąyo
ma gluotnai dukters galvute,
pliovones.
niekai tiktai, jog ant to Vincu
Isztikro navatnas
Vinco klebonas baras.
daigtas,
— O-gi kažin delko jis ba
Kad arsziausi'bedievei
ras?
be kunigo nemirszta.
;— Už tai Onute, baras, jog
Tokiu bedieviu neužsimoka iszvažiaves in Maskolija isz ke
būtie,
lio paklydo.
Vėlu k jaueziu ar arkliu
— Mama, o-gi musu vysku
- vadintis,
pas irgi apvažinėjo po Masko
lija, tai ir jis turėjo ben syki
1 Ne kaip bedieviu!
paklysti, o kodel-gi ant jo kle
*
*
*
bonas nesibara?
Sziandien jau iszeina isz
— Vaikeli! Ne kiekvienas
mados senos bobos.
ir po Maskolija važinėdamas
Žmogus eidamas ulyczia
Isz užpakalio negali pažinti j paklysta isz kelio. Vincu Vin
cas perdaug su Ruskai^ susi
einanezios moteres,
dėjo, tai jis ir paklydo.
Ar ji turi dvideszimtsi ar
— Alamule! O-gi pats mu
Szeszios deszimts vasarėlių.
su klebonas tolydžio su RusNes visos panasziai yra
kiais susideda, o kodėl jis ne
pasiredia,
paklysta? O gal būti, kad jau
Su trumpom szlebukems,
ir paklydo!
Szilkinems paneziakoms
— Et, jau, Onute, kalbi
Ir trumpais plaukais.
Sziandien moterėles ne yra. niekus! Klebonas ne už tai ba
ras, kad Vincu Vincas su Rustaip apsilede,
Kaip buvo daugelis metu atgal kiais susideda, tik už tai, jog
pilnas Maskoliszko kvapo pa
Kada tai in metus po
grįžo isz mokslo.
szliulbui,
Onute nutilo ant keliu aki
Jau susikuprinus,
mirksniu, kaip ir apmislydama
Vaikszczioja apsisupus in
nauja visai žiniai, ibet turbut
skepeta,
apvaliojima žinios pasirodė
Ajpsileidus ir alpdriskus.
per sunku del jaunu jos proto
Bet tame ir 'buvo gera,
pajiegu, nes paklausė motinos:
Priežastis to apsileidimo,
Nes seniau jauna motere,
— Alamule! Kaip-gi tai ta
Turėjo apžiūrėt ne tik
Alaskoliszka k vapa, turbut per
kelis vaikus,
kur nors pripuezia žmogui?
Bet ir kokius penkis
Klebonui da, gal jis iszsisuko?
Iburdingierius,
Ant szitu klausimu Onute ne
Ir kaip galima buvo jai
sulaukė atsakymo nuo motyRėdytis ir gražiai iszrodyt nos, nes ta prunksztelejusi isztai nevalu inkai!
ejo laukan isz grinezios.
O sziandien!
Vienok Onutės kalba nepali
Moterėlės turėdamos
ko be inspudžio ir turėjo svar
visokias vigaidas,
besne pasekmes, ne kaip tai
E lėkt r i ki n i us i n tai sus
galima butu mislyti. Terpu
Apsitriūsia namini darba Keidosziu daugiaus jau Vincu
greitai,
Vincas nebuvo pavyždžium ne
Pasirodo, iszeina in miestą, tikėlio, norints kleboną ir to
Ant pikezeriu arba vakarais linus ant jo barėsi. Po vakaciPysžkina bambilium in
ju Keidosziu sunusj Vincas dėl
Rodhauzes ant geru laiku! to atsidūrė klasose. Del Onutės
tai buvo didelis nuobodis. Ne

teko ji dabar su kuom vasaros
laike begoti po pievas, su kuom
rudens mete po sodina obuolius
rinkti, laukuose voratinklius
vaikyti. Tiesa, turėjo ji da bro
li, bet tas buvo suaugės ii" rupi
uos apie darbus, o ne apie vai
ki szkus žaislus; turėjo ji sese
rį, bet ta buvo' per maža. Ypacz
tapo Onutei nuobodu, kada, at
ėjo žiemos laikas pridengė suszalusia žeme balsu sniego pa
talu, kada isznaikino visa jos

r
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One of the few things that has almost kept pace
with the rapid growth of your 10-year-old child is
your 1946 investment in U. S. Series E Savings
Bonds. For example, the $75.00 you paid then for a
Bond has grown into an investment worth $100.00
today—and that’s just part of the story.

Your Bond’s current growth, just like your
youngster’s, is only an indication of greater things
to come. For under the present Bond law the earning
power of Series E Bonds has been extended a full 10
years past the original maturity date^Thal means
that 10 years from now the Bond you bought for
$75.00 will have grown to be worth $134.68—80%
more than it was back in 1946.

•

kaip namie nuobodu, atsakė
Onute. Mokslinyczioje yra
daug mergai ežiu; su jomis gali
pasibovyti, pasiszneketi. An
dai pasakojo Berniene, jog
Bielsku Jonieszkaite jau moki
nasi.
— Ji, Onute, namie moki
nasi, atsake motina. Afat, tėvai
nori ja namie pirma ant mal
daknyges iszmokyti melsties,
Dieva garbinti, o in mokslinyczia, tai da nežinia, ar leis, ar
neleis.
—• Tai ir namie, mamulia,
tegni nors mane mokytu!
— Gerai, gerai dukrele, asz
pasznekesiu su tėvu.
Ir tiesa, ta paezia diena Kei
dosziene tėvui pranesze apie
Onutės norą. Per ka nuo szitos
dienos už sanvaite vyresnysis
Onutės brolis Alotiejus, eme ja,
mokyti ant knygų.
Dideles Keidosziai sulaukė
paguodos nuo jauno- kunigo kamendoriaus, kada tas atvažia
vo po metu pas juosius kalėdo
damas. Vincas mokytinis pa
klaustas apie Szventojo- Raszto
pradžia niekame nepadaire
klaidos, atsakydamas kunigui
gražiai Lietuviszkai.
Onute ir-gi pasigyrė netik
skalytam ant maldaknyges,
bet irSaule
rasztu.
Publishing Co.,
]
—
Keidosziau,
pratarė
ku
Mahanoy
City,
Pa.,U.S.A.
]
Tiktai,
.
.
.
$1.00
i
“Talmudo
”
nigėlis
viską Paslaptys
iszklausinejes'.
Kaip matau, tu netik dievobai
TIKYBOS vedi
mingai;ŽYDU
bet irs iszmintingai
PRISAKYMUS
::
savo:: vaikus.
Duok Dieve, kad
•
Labai
užimanti
apysaka
ir kiti sektu tavo pėdomis, ir
Per paczta,
25 Centai nuo
pradedami
pirmiausiai.
Saule Publishing Company,
Dievo.
—Pinigai
Siekiuosi,
reikiakunigėli,
siusti sukiek!1
galėdamas,užsakymu:
tas atsake, bet
ne
!
viskas yra mano valioje.
— Tiesa, tiesa, pertrauke
Keidosziu vienas isz vežeju ka
lėdos, Szkeredelninkas, ne vis
kas tėvu valioje. Ot netoli ei
nant, Vincu Vinco tėvas koks
gražus žmogus, o vaikas pakly
dėlis, bedievis.
— Cit, iSzkerdelninke, su
tramdė kunigas jiji, neapkalbek. vaikina! Svietas1 tankiai
Knyga inžodi
minksztos
neteisingai
numeta poant
pieros
virszeliuose.
::
::
žmogaus. Jeigu nori szneketi]•
k a pikta ant Vincu Vinco, tai
parodyk nors arba jo darbus,
arba piktus jo žodžius.
— Ka ežia, kunigėli, da ro
dyti, jis visiems žinomas bedievis.
•— Asz, vaikeli, atsiliepenesiliaudamas kunigas, nekar
ta maeziau ji besimeldžiant, ko
bedievis nedaro, dėlto liaukis
velyt ir neapkalbek, kitaip mu
du susipyksime.

linksminanti puiku vasaros pa
roda, o sziaurus szaltis kada
rūstaudamas vėjais vare iszplataus lauko ip angszta kam
brą grinezios.
— Alamulia leisk ir moky
tis! Pj-aszes syki Onute moti•nos.
— U-gi jau ir tu nori mo
kytis? Paklause motina mesda
ma linksmai akimis ant savo
dukreles.
— Ne teip noriu mokytis,

(Tasa Ant 2 Puslapio)

SAPNORIŪS
Su 283 Paveikslais

Ji
Į!

There’s nothing for you to sign—no visit to the

160 Puslapiu

bank required for you to take advantage of these
extended earnings. Just hold your Bonds and let
them go right outgrowing and earning extra money
for you. That’s what 3 out of 4 present Bond holders
are doing—why more and more Americans are in
vesting in Bonds hqw on the convenient Payroll
Savings Plan or are buying Bonds regularly where
they bank.

8 col. ilgio, 5% coL plocrio ] į
Iszaiszkina sapna ir ka«
ateitoje stosis. Su priedu
planatu ir visokiu burtu.

Looking for a present for the new baby in your family?
You can't do better than a U. S. Savings Bond, the
gift that ivill grow right along ivith the child.
For the big things in your life, be ready

with U. S. Savings Bonds.

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

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa-

I

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

‘‘SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

Policijantas Mariner iszszo- ra ir viena moteri Chicagoje.
szias minutas paszauke polici bėgti.
ja, bet polici^mtai tada nebe
Intartas vagis buvo dvide ko isz to automobiliaus ir pa Sulyg Detektyvo Raymond
galėjo tu vagiu susekti.
szimts dvieju metu amžiaus leido viena szuvi in ora, per- Bullock, szitas suimtas JohnJames Tilgman nuo Cambridge spėti ta vagi. Kai tas vagis ne- son prisipažino kad jis nudure
ulyczios netoli nuo Trisdeszim-1 sustojo, jis paleido kita szuvi Robert Henderson, Gruodžio
PHILADELPHIA, PA. —
TRYS
LAKŪNAI
tos ulyczios. Jis pasimirė in staeziai in ta bėganti jaunuoli menesyje, 1952 metuose in naPolicijantas Ralph Pistola ir
UŽSIMUSZE Graduate ligonine apie puse po ir jam pataikė staeziai in pe- mus ant Madison ulyczios. (Bet
policijantas Joseph Shrol vijo
dvylikos nakezia, kur polici ežius.
musu agentai pranesza mums
si automobiliu, kuris tamsu
jantai ir daktarai stengiesi ji
Policijos kapitonas Frank kad tenai ant tos ulyczios visai
moje važiavo be jokiu szviesu,
Laivyno
Eroplanas
iszgelbeti. Policijantai prista-' Rizzo sako kad tas vagis buvo nėra jokiu tokiu namu.)
apie pusantros valandos isz ry
to. Keletą kartu to automobi- Nukrito Prie Kranto te pusantros kvortos kraujo isz jau kelis sykius prasikaltęs ir Szitas suimtas Johnson teipHanneman ligonines.
buvo suaresztuotas už invai- gi sako kad jis nudure dvideliaus draiverys stengiesi pa
Automobilius buvo pavogtas' rias vagystes. Jis *1954 metais szimts keturiu metu amžiaus
stumti in szona tu policijantu
ATLANTIC CITY, N. J. —
automobiliu.
Trys jurininkai lakūnai užsi- isz gazolino stoties. To automo-! buvo nuteistas ant asztuonioli- Florence Johnson, kituose ofiTas automobilius galutinai musze kai j u AD5 Skyraider biliaus savininke Ponia Lucile kos menesiu už priėmimą pa- suose ant Aqueduct ulyczios,
1953 metuose, vasaros laiku.
susikūlė su stovincziu automo eroplanas nukrito ir sudužo, M. Craig isz Germantown po-1 vogtu daigtu.
(Chicago Sun-Times laikbiliu, ir polici j antai isz to au netoli nuo Egg Harbor. Jie mo licijantams buvo praneszus
raszczio laikrasztininkai sako
te moHliaus isztrauke jaunuoli kinosi kaip nusileisti su ero- kad kas nors buvo pasivogęs l
PRISIPAŽINSTA
kad visai nėra jokiu ofisu ant
szesziol kos metu amžiaus Ro- i planu per miglas, kai nieko ne- jos automobiliu.
Aqueduct ulyczios). Kiti laikbert Schulthies, kuris buvo galima matyti.
Visiems policijantams' po vi
PRIE DVIEJU
raszcziai teipgi saiko kad nė
taip pritrenktas kad jis buvo
Žuvusieji buvo dvideszimts sa miestą buvo apie tai praŽMOGŽUDYSCZIU
ra jokiu tokiu vardu policijos
te sąmones.
i penkių metu amžiaus Leitenan neszta per radija. Policijantai
rasztose kad tokie žmones bu
Policijantai ji nuveže in tas Randolph Clay Hanback, George Mariner ir Emil BuceTemple Universiteto ligonine, isz Linwood, N. J.; dvideszimts į roni užtiko ta pavogta automo Buvo Suimtas Tik Už tu buvę nužudinti.
kur jis buvo daktaru atgaivin i trijų metu amžiaus Ensigne Ri- biliu ant Rodman uly. BuceroChicagos policija dabar lai
Miglos ir ūkanos buvo to pė ir pasiliko ant žemes kol tas ir policijantams prisipaži . chard Lynne Sander, ir dvide ni padėjo savo policijos auto- Per Greita Važiavima ko szita James Johnson ir gal
pasiszauks daktarus datirti ar
tos alkanos nors biski pra no kad jis ta automobiliu buvo szimts penkių metu amžiaus Į mobiliu skersai ta ulyczia, kai
kios tirsžtos virsz Londono
jis yra pilno proto.
skystėjo. Žmones czla tiems pasivogęs.
miesto, Anglijoje, kad net ir
Bernard V. Lee, isz Pleasant • policijantas Mariner prisiarti NEW YORK, N. Y. —
no prie to tuszczio, pavogto au- Trisdeszimts metu amžiaus
paukszcziai nutapė ant že karveliams iszmeta duonos
ville, Pa.
trupinia, rieszutu ir panames, nes negalėjo matyti kur
Leitenantas Randolph Clay | tomobiliaus. Už keliu minutu draiverys, suimtas tik už per
APVOGĖ
SALIUNA
jie lekia. Czia in Trafalgar
sziai.
Hanback vairavo ta vieno inži- vagis priėjo prie to automobi greita ir pavojinga važiavima Paslapcziu Maldos
ra ra ra
Square daug karveliu nuta
no eroplana, kai nelaime atsiti liaus ir insisedo ir raktuką in- prisipažino policijantams, kad
Vagiai Pabėgo Su $40 ko.
dejo kad prastarduotu ta auto jis buvo nužudęs du žmones Visu Ražancziaus
Ju eroplanas nukrito prie mobiliu. Tada policijantas Ma Chicagoje, keletą metu atgal. Del Ražancziaus Draugijos
kad jie puolasi ant nekaltu
CLAYTON, N. J. — Vagiai kranto in pelkes, apie penkios riner iszsitrauke savo revolve Nuvesztas in policijos stoti, Nariu, ant mažu korteliu, ku
Amerikiecziu tame kraszte;
ofisus, James Johnson pasakė rios telpa in maldaknyges. Vi
|1950m., Anglas mokslinczius inejo in restaurana-saliuna ant mylios nuo Pamona, kur ju ri ir suaresztavo ta vagi.
Tas vagis nusistvere už po policijantams kad jis nori sas setas $1.00. Prisiunskite
Klaus E. J. Fuchs prisipažino Harding vieszkelio in Landis aerodromas randasi.
ville ir pasiėmė apie keturios
licijanto revolverio ir iszszoko jiems viską iszpasakoti.
savo orderi ir viena doleri ant
— Ponia Gertruda Luka,- kad jis daug atonies bombos
deszimts doleriu.
isz to automobiliaus ir pradėjo
Teisme jis pasakė teisėjui adreso: Saule Publishing Co.,
sevicziene (Lucas), nuo 423 W. paslapcziu yra. iszdaves Sovie
INTARTAS
VAGIS
bėgti.
kad jis buvo nužudęs viena vy- Mahanoy City, Pa. U.S.A.
Vagiai apleido užrakinta re
Mahanoy uly., pasimirė parei tams. Jis taip dare per sept
gister!, bet isz to saliuno savi
ta Petnyczios vakara 7:30 var ynios metus. 1276m., Lietu
ninko, Salvatore Lucchesi pa Policijanto Nužudintas
landa, savo namuose. Velione viai pergalėjo Kryžeivius ties
Nelaimes Aukos
siėmė keturios deszimts dolenesveikavo per keletą sanvai- Kaunu.
riu ir sau iszejo perspedami ta
PHILADELPHIA, PA. —
tes. Gimė Lietuvoje, i Jos vy
savininka, kad jeigu jis per Intartas vyrukas buvo sugau
Shenandoah, Pa. —
ras Juozas mirė 1938 metuose,
— Ona (Ažukiute) Mizzer- penkias minutas paszauks po tas pavogtame automobilyje ir
o sūnūs Antanas mirė trys me
licija, jie sugrysz ir ji nudes. buvo ant smert policijanto nutai atgal. Paliko keturis sū iene, nuo 138 E. Oak uly., nu
Savininkas, palaukes sze- szautas, kai jis stengiesi panūs: Juozą., Viktorą, Pranc.isz- mirė pareita Sukatos ryta 9:30

Migla Ir Ūkanos Virsz Londono

JAUNUOLIS
.
SUŽEISTAS

Žinios Vietines

' —

ka, visi miesto, o Benas, Cali- valanda in Locust Mt. ligonbufornijoje; keturios dukterys: le. Velione staiga! susirgo paV. Cota, Bronx, X. Y., Agnesz- | Teita Petnyczia savo namuose
ka Kygoliene, Gilberton; St. ! ir likos t nujaus nnveszta iii liStandisziene, New York ir P. gonhu.te. Gimė Skotlandyjoje
Yasiniene, namie, taipgi 16 paliko savo vyra Juozą; moti
anuku ir 13 pro-anuku, ir 'broli nėlė Ona Ažukiene mieste; du
Matas Snooks. Laidojo Utar- 1 sunu: Ernesta, Washington,
ninko ryta su apiegomis in 1). C., ir Juozą, Los Angeles,
Szv. ‘Juozapo bažnyczioje de Oa il'ornijoje. Dvi dukterys:
vinta valanda ir palaidota in Irena ir Lorraine namie, taip
gi tris aliukus. Laidos Seredos
pa r ap i j o s k ap i n ese.
r\ta, su apiegomis in Szv. Jur
— Seredoj pripuola Szv. j
gio 1 aižu vežiojo devintai valan
Jono isz Mątho, o Tautiszka!
da ir palaidos in parapijos ka
Vardine: Dammantas.
Ir ta
pinėse. Grabučiai Oravitz lai
diena: 1959 metuose Amerikos
dos.
Sek re t or i u si Ache son a s laikrasztininkams pasakė kad So
Grand Rapids, Mich. —
vietu Rusijos sutartys yrai nie
Czia mirė gerai žinoma gyven
kam vertos., 1950 m., Kariszka
toje Ona (Mockevicziute) Bag
valdžia paskelbta Graikijoje;
doniene, po pirmu vyru Džiu
1949m., Kardinolas Mindszengiem'. Ji gyveno 1241 Scribner
ty, Vengrijos Kataliku bažnyAve., X. W. Paėjo isz Lietuvos
czios vadas buvo Komunistu
Žagarės apylinkes. Petnyczioj
nuteistas in kalėjimu iki gyvos
Sausio 29 diena,, devinta va
galvos; 1954m., Amerikos skau
landa, Szvento Petro ir Povilo
tu sanvaite, Skautu draugija
■bažny ežioje buvo atlaikytos
Amerikoje buvo iąsteigta 1910
iszkilmingos pamaldos.
Mimetuose.
szios laike trys kunigai. Na— Ketverge' pripuola Szv. baisziiinke buvo czia labai ger
Kirilo ir Szv. Apolonijos, d j
biama, pamaldoms bažnyezion
Tautiszka Vardine: Priszmanprisirinko daug žmoni n. Po pa
tas. Taipgi ta diena: 1933 me maldų nulydėta ir palaidota
tuose Tautu San junga parei parapijos kapinėse. Per laido
kalauja kad Japonija sugra tuves visiems buvo labai grau
žintu Kinijai visas jos užka du žiūrėti in gailias aszaras
riautas žemes; 1896m., Lietu- liejanti jos vyra Aleksa Bag
voje Rusai apsunkino Lietu doną, kuriam gilioje senatvėje į
viams tiesas sulyg žemes pir nabaszninke Ona buvo gera
kimo.
'žmona ir nuoszirdi gyvenimo
— Petnyczia pripuola Szv. drauge. Apgailestauja, jos ir
Skolastika, o Tautiszka Vardi dauguma likusiu jos artimu ir
ne: Keiszgalis. Ir ta diena: pažinstamu, kuriems nabasz
1939 metuose pasimirė Popie ninke visada buvo draugiszka
žius Pijus Vienuoliktas. Jis ir prieteliszka.
— J. B.
_i___________
buvo per septyniolika metu;
‘♦Saule”, kaip szviete, taip
1950m., Amerikos valdžia pranesze kad buvo pasiaustas Ki- ir dar tebeszvieczia tikriems
nieeziams tautininkams laisz- Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
kas kuriame musu valdžia pa- tuviai “Saule” palaiko su sa
reiszka savo pasipiktinimą, vo prenumeratais.

.

______ _____________________________ _________

Motina Žuvo; Dukrele Gyva

Czia, in Los Angeles su
guldyti visi kurie žuvo toje
traukinio nelaimėje kai San
ta Fe traukinys nuvirto nuo
rieliu ir toje nelaimėje žuvo

BAG0CZKA
GERT. SILVER
ISZTEISINTA
Kathy Grove, jauniausia
keleive ant to nelemto trau
kinio, kuris važiavo isz Los
Angeles in San Diego ir apsi
vertė, kai inžinierius ji per
greitai buvo paleidęs prie
užsisukimo, czia yra savo
moeziutes, Ponios Nora
Grove, isz Del Mar, ramina
ma. Jos motina buvo užmuszta sykiu su daugiau
kaip trisdeszimts kitais ant
to trakinio.

Daktarai iszagzaminavo
ta inžinierių ir sako kad jam
nieko netrūksta ir kad jispilno proto; geležinkelio
kompanijos virszininkai sa
ko kad ju atstovai nėra su
radę kad kas nors butu su
gedės ant to traukinio.
Iszrodo kad jokio kito isz-

daugiau kaip trisdeszimts
žmonių. Erne kelias dienas
iki buvo galima dažinoti tu
žuvusiu vardus ir pavardes.
Gimines ir draugai per diena

ir nakti ėjo czia, stengdamie
si rasti savosius. Daugiau
kaip szimtas buvo szitoje ne
laimėje sužeisti.
□ rara

Philadelphijiecziai dabar be ' nesikiszti ir jokio kraszto viveik vienbalsiai szaukia ir sa j daus reikalus, bet leisti tiems
ko kad czia tai tikrai krivida, i žmonėms laisvai savo vadus
neteisybe ir skriauda. Mat, iszsirinkti.
iszteisinta ponia yra tiek ir
— Gal jusu draugai yra
tiek kartu milijonierka, ir jai
nepatiktu musu valstijos kalė nusiminė ir neramus laike
jimo kambarėliai, nes ji prie szios bedarbes, tai pasakykite
jiems kad užsiraszytu sau
palociu pripratus.
“Saule”, o bus jie jums už tai
nes “Saule” priduos
ANTRAS SOVIETU dėkingi,
jiems smagu gyvenimą ir nui varys ju nuliūdima.
LAISZKAS

aiszkinimo tai nelaimei nėra
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ir nebus kaip tik kad tas in
žinierius per greitai važia
drausta operacija visi yra ly
vo.
giai kalti: tie kurie ta operasiBet ar tai nesudaro tikra
ja surengia, tie kurie už ja už
prasikaltima? Argi jis dabar
moka, tie, kurie prisideda, tie
neturėtu būti nubaustas. Kai
kurie ta operacija padaro ir
žmogus automobilyje va
net tie, kurie apie tokia opera
žiuoja per greitai jis buna
cija žino ir policijai neprane— Sieniniai Kalendoriai, su
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
nubaustas ant dvieju szimtu
sza?
Lietuviszkais ar Angliszkais
doleriu ar daugiau ir nuo jo
Czia nepareina nuo asme- senhoweris pamirsztu, tai kad menesiais, su szventomis ir
buna atimtos laisnios del ke
liu metu, per kuriuos jam ne niszko teisėjo nusistatymo ar Sovietu Rusija buvo sudarius ’pasninkais. Po 50č arba 3. už
valia automobilius vairuoti. nusprendimo; bet czia yra val tokias atikos sutartis su Ang $1.35. Adresas:
Saule Publishing Co., MahaArgi tas inžinierius dar la džios instatymas, ir nei augsz- lija ir su Prancūzija, ir paskui
cziausias
teisėjas
neturi
ingabiau neprasikalto, kai jis
tas sutartis Sovietai panaikino. noy City, Pa.
tiek žmonių veže ir visus in liojimo ta instatyma pakeisti ir
Kai Bulganino buvo užklaus
permainyti.
mirtina pavoju state? Ar da
ta kodėl Sovietai neleidžia ki
SKAITYKIT
bar mes turime suprasti kad
Bet matyti kad teisėjas Car tu krasztu žmonėms laisvai
nei policijantai nei valdžia roll jaueziasi augszcziau visu balsuoti ir iszsirinkti savo va
” “SAULE”
negali prieti, negali suval instatymu; jis vieniems dova dus, Bulganinas atsake kad So
PLATINKIT!
t
dyti geležinkelio inžinierius? noja ir kitiems botagu riežia. vietu Rusijos nusistatymas yra

