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TRYS DIDIEJI
SZALTAI ATSILIEPE

PITTSBURGH, PA. —
I WASHINGTON, D. C. —
WAYNE2BUBG, FA. —
M’nksztu anglių kompanijos Kai tik du ar trys universitetu i
Trys vaikficziai žuvo gaisre,
dabar ima gera bizni daryti, i profesoriai susieina, tai jie be
kai gaisras sunaikmo vieno
—
nes invairi fabrikai ima reika veik visados pradeda kalbėti
eugszciio namus in Clarksville,
lauti vis daugiau ir daugiau apie mokslą, jo stoka, apie mo
apie desz mts my.iu nuo Way
Sovietu Bulganinas At
kinius, studentus ar bemoks
minksztos anglies.
nesburg.
stumtas In Szali
Bet szitos linksmos žinios lius.
Žuvusieji vaikucziai buvo
Smith kolegijos Prezidentas
nieko gero nėatnesza mainiePonu Harry Johnson, ir ju
WASHINGTON, D. C —
riams, nes vis mažiau ir ma Benjamin F. Wright sako kad
vardai yra penkių metu OineAmerika, Anglija ir Prancūzi
žiau mainieriu reikia tos ang Į tJktai durnas ir kvailas daly
lia, keturiu metu James ir
ja vienbalsiai atmete Sovietu
lies iszkasimui.
kas sakyti kad visi Amerikiedvieju metu Harry.
Premjero Bulganino antra paDabar d'deles maszinos, mi- cziai jaunuoliai dabar turėtu
Tėvai nebuvo namie kai
siulinima del taikos sutarties,
liž'niszki “szovalai“ ta angli gauti proga eiti in kolegijas ar
gaisras isztjko ju namus apie
del dvideszimts metu.
iszkasa, te mainieriu pagelbės. universitetus. Jis sako kad
ketvirta valanda isz ryto. Bet
Tai buvo greicziausias ir
Daug mainu dabar vėl atsidaro daug musu vaiku neturi biznio
jie pribuvo kai ugniagesiai jau
aiszkiausias atsakymas in Bul
ir dirba kasdien, bet vis ma nei in High School, augsztesbuvo užgesinę ta gaisra.
ganino trijų tukstancziu žo
žiau mainieriu samdo.
niaja mokykla eiti, nes jie to
Susiedai sako kad tėvai,
džiu propagandos laiszka, kuri
Georgia valstijas Senato
Pernai minksztos anglies kiam mokslui netinkami.
Johnson, mainierys ir jo žmo
jis buvo pasiuntęs Prezidentui rius Richard B. Russell da kompanijos iszkase ir pardavė
“Žinoma,“ sako Smith kole
na sugryžo isz ten kur jiedu
Eisenhoweriui.
bar randasi ligoninėje in devyniolikta nuoszimti dau- gijos prezidentas ir buvęs val
buvo iki tokios velosvalandos
Sovietu Premieras buvo ta Miami Beach. Jo draugai sa j giau anglių negu metais pir džios profesorius, “daug žmo
ir tik galėjo žiūrėti kai ugnia
me laiszke pasakęs Prezidentui ko kad jis dideli szalti paga miau, bet tuo paežiu sykiu nių tuojaus ima plepėti apie
gesiai stengies j u namu gaisra
Eisenhoweriui kad Rusija su-; vo, bet ligonines daktarai daug mažiau mainieriu sam- tai ka Prezidentas Andrew
Keli tuzinai jaunu vaiku,
Virszuje, Leitenantas Pul užgesinti.
tinka pasiraszyti dvideszimts nedasileidžia laikrasztinin- diesi.
Jacksonas buvo pasakęs ir nu in Brady, Texas, pasivadin kininkas C. H. Bolton žiuri
metu taikos sutarti ne vien tik ku ir jiems nesako kaip sun
Elektros ir plieno fabrikai statęs kad visi Amerikiecziai dami save “Džiunglių La kaip kareivis, Saržentas Ri
BULGANINAS
su Amerika, bet sykiu ir su kiai tas Senatorius serga ir ima vis daugiau ir daugiau lygus ir turi lygias teises, kad
pėmis“, buvo parasze laisz chard Bruce pavartuoja nau
Anglija ir su Prancūzija.
kuria liga.
anglių vartuoti, ir už tai ang nei vienas už kita nėra geres ka in Ketvirtuosios Armijos
ja armijos karabina priesz
PASIRODĖ
Prez. Eisenhoweris, Ameri
Senatcrius buvo nuvažia lių kompanijoms biznis ima pa- nis. Bet tas Jacksonas nera Sztaba
kariszkas tankas. Szitas ka
praszydami kad
kos Sekretorius John Foster vęs in Florida del iszkilmiu ! gerėti.
miai savo garbe gulėtu jeigu jiems butu pavėlinta su ka rabinas yra vadinamas “ba
•
MASKVA, RUSIJA. —
Dulles ir kitu Alijantu virszi- pagerbti Senatorių Georgė
Bet visai kitaip su kietu ang jis dabar iszgirstu tuos plepa reiviais dalyvauti ir praty zooka”, ir jis szauna ne kul
Sovietu Rusijos Premieras Ni
ninkai pirmau pasikalbės ir pa Smathers, kai jis susirgo.
lies kompanijomis.
Kietoji lus apie mokslą ir lygybe.
kas, bet vandeni.
bas, kad ir jie iszmoktu kaip
kolai Bulganinas vieszai pub
“Vienas isz musu kraszto kariauti. Armijos Sztabas
sitars pirm negu Eisenhoweris
anglis yra variuojama vien tik
Apaczioje, Leitenantas Ge likai pasirodė kai jis su Komu
atsakys in ta laiszka. Bet jau szeszi buvo apdeginti ar vande szilumai. O dabar vis daugiau inkureju, Thomas Jeffersonas' juos iszkilmingai priėmė
nerolas John H. Collier, Ket nistu Partijos vadu Nikita
ir dabar buvo duota Sovietams} niu aplieti.
ir daugiau fabriku, kompanijų sake kad kiekvienas Amerikie kaipo savo pagelbetojus ir
virtos Armijos komandorius Kruszczevu priėmė Kiniecziu
žinoti koks tas atsakymas bus:
j ir eiliniu žmonių insideda gazo, tis turėtu turėti proga eiti pasikvietė visus atsilankyti
padovanoja viena armijos delegacija, kuriai vadovavo
Ugniagesiai pribuvo isz apy aliejaus ar elektros szilumas ir mokslus ne tik pradines mo
“Tegu Sovietai laikosi Tautu
in Armijos manevras, ir pra karabina tiems vaikams.
Marshal Chu Teh, Peiping*
Sanjungos Nusistatymu, ir vi linkių miestu ir miesteliu, kaip kietos anglies visai nevariuo kyklose, bet ir kolegijoje ir net tybas.
o o o
(Tasa Ant 4 Puslapio)
universitetuose. Ir už visa ta
sai nereikes kitu taikos sutar- Kenilworth ir kiti. Du ugnia ju.
gesiai buvo sužeisti kai jie i 1917 metuose mainieriai isz- mokslą valdžia turėtu užmo
cziu!“
15 METU JAUNUOLIS isz vienuolikos toje szeimyno- Iszliko Gyva Isz Gaisro
Eisenhowreis jau dabar yra stengiesi ta gaisra užgesinti. kase szlmta milijonu tonu kie kėti.“
je. .
Visa tai labai gražiai skam
Ulyczios toje apylinkėje bu- tos anglies. Pernai tik dvidevieszai ir staeziai pasakęs kad
visa tai ka Sovietai dabar siu- vo uždarytos, ir automobiliai -z.mts penkis milijonus tonu, ba, sako toliau szitas kolegijos
Nužudintas Susikirti NASZLE NUSIVIJO
liną ir nori randasi Tautu San- buvo apstumti in kitas ulyczias O ateinanezmis metais speja- prezidentas, bet gaila kad
jungoje. Jis sako kad Sovietai kad jie netrukdintu ugniage- ma kad daug mažiau tos kietos Vieszpats Dievas ne visus ly- ’
me Už Mokine
VAGI
giai
apdovanojo.
Gaila,
kad
kai
daugiau nieko neturi daryti, i siams. Kiek buvo galima suži- anglies bus reikalaujama.
KANNAPOLIS, N. C. —
kaip tik laikyti tu Tautu San- noti tai kitu nelaimiu nebuvo,
Bet nežiūrint ar tai butu Penas Dievas protą dalino,
Staeziai In Kalėjimą
jungos nusistatymu, ir paro- nes visi suspėjo isz tu sztoru minksztos ar kietos anglies daug musu Amerikiecziu buvo! Penkiolikos metu amžiaus jau
nuolis, mokinys buvo nužudin
dinti savo gera valia ne žo iszeiti, iszbegti. Bet iszkados mainieriai, visiems jiems beda kur ten už duriu.
PHILADELPHIA, PA. —
Per
pasisznekejima
su
ke

tas kai jis susikirto su kitu mo
džiais ar propaganda, bet savo padaryta ant keliu szimtu tuk- ir vargas, nes darbu vis maliais kitais mokslincziais pro kiniu del vienos mokines mei Vagis apvogė sztorninke, naszstaneziu doleriu.
Į žiau ir mažiau randasi.
pasielgimu, savo darbias.
le, Ponia Mary Baehr jos maža
fesoriais; sztai kas paaiszkejo: les.
Kai Sovietu Premieras, Mi- ‘
me saldainiu sztorelyje ir pa
Isz deszimts vaiku ant viso
Policijantai sako kad jau
nisteris, Bulganinas pareiszke
Karaliszka Medžione
szio svieto, penki niekados nė nuolis, Wayne Simmons neat bėgo su puspenkto dolerio.
kad Sovietai pasirenge tokias
Szita keturios desz'mts pen
ra mate mokykla. Keturi isz gavo sanmones, kai jis buvo
paezias sutartis sudaryti su
tu penkių eina in pradines mo- primusztas, partrenktas kito! kių metu amžiaus naszle, isz
Anglija ir su Prancūzija, tai
j kyklas, ir tik vienas eina aug- mokinio, Dennis Joines, kai paproezio nemylėjo vagiu; tai!
beveik visi nustebo. Tik keletą
ji pasiėmus revolveri, pradėjo
szcziau.
jiedu susipesze kaslink moki-! ta vagi vytis ir in ji szau linti.
metu atgal tokios sutartys bu
Daugiau kaip puse visu žmo nes meiles. Tos mokines vardas ]
vo sudarytos su Sovietais-AngDu policijantai, kurie tuo
nių ant szio svieto nemoka ra- nebuvo paskelbtas. Simmons
lais-Prancuzais; ir ne už ilgo
szyti nei skaityti.
pasimirė in Cabarrus ligonine.! laiku pro ta vieta važ avo, iszSovietai paskelbė kad visos tos
Afghanistano kraszto val Pol’c;jos virszlninkas, Hen-i girdo tuos sziuvius ir stojo tai
sutartys nieko nereiszke, ir
džia užmoka už visa mokslą, ry Barnes sako kad policijantai naszlei in talka. Jiedu sueziupo
kad Sovietai jaueziasi kad jie
nuo pradines mokyklos ligi rado daug meiles laiszku, ku ta vagi kuris pasisakė kad jis
nepriversti tu sutareziu laiky
universiteto. Amerikos valdžia riuos Joines buvo paraszes vie yra trisdesz'mts keturiu metu
tis. O dabar tokias paezias su
primoka tik treczia nuoszimti, nai mokiniai vardu “Marian”. amžiaus Robert A. Harris.
tartis jie vėl siulina Amerikai,
Szita moteriszke buvo isz
Policijantai sako kad iszroar mažiau.
Anglijai ir Prancūzijai.
Tie laiszkiai buvo surasti ant
ceganczio namo ugniagesio
Mažiausia beraszcziu randa Simmoms lavono. Policijos vir- į do kad tas vagis džiaugėsi kad iszvesrta. Gaisras buvo in
si Danijoje, Greenlandijoje ir szininkas sako kad tame laisz- Į policijantai ji sueziupo pirm Milwaukee miestą. Szeszi
DESZIMTS SZTORU
Szvedijoje, ir Amerikoje.
ke buvo žodžiai: “Marian yra negu ta naszle ji butu pasivi sdtame gaisre žuvo. Daug
jus.
5
SUDEGE
Sovietai giriasi kad Rusijo tobuliausias sutvėrimas, ir ji
kitu isz antro ar treczio augI ____
je tik devynioliktas nuoszimtis szi vakara eina in muving-pik-Į
’• ■
— Sieniniai Kalendoriai, su szto szoko žemyn ir buvo pa
nemoka kiap skaityti ar raszy- czierius su manimi.“
Lictuviszkais ar Angliszkais gauti ugniagesiu. Kaip tas
Susproginąs Pradėjo
ti, bet negalima gauti tikru
Svietkai sako kad Simmons,
menesiais, su szventomis ir gaisras prasidėjo ugniage
! skaiczlu isz Rusijos, nes patys i septinto skyriaus mokinys in
Dideli Gaisra
pasninkais. Po
arba 3 už siai sako kad jie dar nebeži
Sovietai negali suskaityti visu McKnight mokykla susikirto
no. Bet greieziausia nuo per
(
-------$135. Adresas:
savo mažu kaimu ir kaimeliu. su deszimto skyriaus Joines,
UNION, N. J — M ary La Saule Publishing Co., Maha- kaitusio pecziaus per tuos
kai
jiedu
buvo
sykiu
ant
basszalcrius. Kai buvo taip szalRue sztore, kur drabužiai yra
Szitie mokslincziai, profeso
Karalaitis Charles sugra džionėse in West Norfolk
noy City, Pa.
■
ketboles
losz
mo.
Jiedu
buvo
ta tai daug žmonių savo
valomi buvo susprogimas ku žina savo medžiokles botaga
Hunt ir in Harpley Dams, riai paskui baigdami savo pa(kambariuose užsistate savo
ris sudarė toki gaisra kad net vaikui kuris medžiones szuHillington su savo motina, sisznekejimus padare pastaba, perskirti, bet paskui, iszeje isz
SKAITYKIT
mažus elektrikinius pecziudeszimts sztoru sudege.
Karaliene Elzbieta Anrtaja kad negalima jaunuoli vadinti sales jiedu susikirto ant lauko
nis prižiūri. Vaiko vardas
kus ir taip gal per daug
Kostumeriai isz visu tu szto yra Major Hoard.
ir su savo sesere Karalaite mokintu, vien tik už tai kad prie vietos kur visi automobi
“
SAULE
”
-įl,
elektros traukia per pasenu
jis keletą metu mokslo suolą liai buvo padėti.
ru turėjo greitai iszbegti. De
Jaunas Karalaitis dalyva Anne.
PLATINKIT!
sius elektros dratus.' C
Mires jaunuolis buvo vienas
tryne.
szimts sztoru sudege ir kiti; vo tokios karaliszkose me
o o o
O
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užsidaryti. Sztorninkas jo uzklausė kur jis eina ir ko jis
nori.
To vaikezo du draugai, kuriedu stovėjo biski toliau su
atprovintais revolveriais palei-

Keidoszius.
— Na, tiesa! Atsiliepe* ir
Keidoszius ant szito. Gincziasi
Jonas su. Onute vis apie istorija.
— Tai-gi matote. O kame,
jeigu ne istorijoje didžiausiai
visi apie save meluoja ? Pritarė
ir vikaras. Paimkite kokia no
rite istorija ar Angliszka ar
rasite ne inažai melo.

į,

m

i
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No J 02— Prakeikta, meilin No.158—A p i e Kapitonas
gas kriminaliszkas apraszy- Stormfield Danguje; Pabėgė
mas, 202 pus, 50c.
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
i
No.103—Vaidelota, apysaka Vagis. 60 puslapiu, 20c.
isz pirmutines puses szimtmeNo.160—Apie Po Laikui;
In West New York, New Jer
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
iszimta
isz
Lietuviszku
ežio
Per, Neatsarguma in Balta
sey, laikrodininkas William
užlieku.
Su
paveikslais.
177
į
Vergija; Pusiaugavenis; VieszDabar po
arba 3 už $1.25
d0 kelis szuvius in sztorninka.
Schroeder buvo savo žmonos
ir paskui visi trys vaikezas pa
dideliu puslapiu, 35c.
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
patrauktas in teismą. Jo žmo
bėgo.
No.lll—Sziupinis (3 dalis) Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
na teisėjui nusiskundė kad jos
Adresas
Viena kulka pataikė sztortalpinasi sekanti skaitymai: Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
vyras per trisdeszimts septy
ninkui in peczius, antra prair Kitus Dangiszkus Kū
Y’la isz maiszo iszlins; Apie bo- dės
1
nias valandas be jokios per SAULE PUBL. CO
Mahanoy City, Pa szvilpe pro jo kakta, kaip ir
ba ka negalėjo savo liežuvio nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
traukos, ėjo po saliunus ir gere
treczia.
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
ir neiparejo namo. Kai teisėjas
Kai tie vaikezai pabėgo, visados sakau, jog Rusai me Galinga ypata galybe meiles; Apie 100 puslapiu35c.
žmona iii kalėjimą, ir visai markiu bauda, užsimokėti.
jo paklausė ar jis ka nori pasa
sztorninkas priszliauže prie luoja ir meluodami klaidina ir Raganiszka lazdele; Boba kaip No.166—Apie Sūnūs Maliszteisino, paleido ta bagoczka.
kyti ar kaip nors pasiteisinti,
In Culvbr Lity, (hlil'ornia, telefono bet negalėjo pasiekti. isz kelio veda, atsiliepė Lenk- ir visos bobos; Teipgi juokai, kiaus; Iszklausyta Malda
jis atsake: “Bet asz nebuvau
rodos, trumpi pasakaitymai ir Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
operacija, kūdikio nusikratyti, policijantai pasako Ponia Gla- Jjs pradėjo szauktis pagelbos. st u dent is Szkeredl likutis.
girtas, nes asz neturėjau laiko
Keturios deszimts asztuoniu
valdžia nubaudžia ant ne maBet ko meluos ponia, t. t., 52 puslapiu, 20c.
No.172—Apie Duktė Mariu;
pasigerti!”
metu amžiaus John Murray, mokvdama Onute? Ponia. Len- No.112—Trys apysakos apie
žiau kaip deszimts metu in ka- res kreiptis in valdžia, del savo
s
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
Įėjima. Bet szita. bagota boba vairavimo laisniu, nes ji nebu kuris gyvena apt virszaus, išzpinigai
galva-žudžiai;
Ražanpiu, 20c.
In Clinton, Tennessee, vievo iszlaikius kvotinius, kai ji girdo jo szauksmus ir greitai versti ? Vers ji in Katalikus, czius iszgelbsti nuo smert; Szv.
nam vagiui labai riestai iszejo,
No.173—Apie Talmudo Pa
iszteisinta ir viskas jai dova pirma syki norėjo gauti savo atbėgo. Jis paszauke policija, mes visi Katalikai; vers ji in Kristupą; Juokingi szposelei;
kai jis norėjo apvogti viena
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isznota, nors ji yra kalta, kad jos laisnius. Is'zgirdus tai ji baisiai ir policijantai nuveže sztornin Lenkus, mes visi Lenkai ? Kam Kaip traukt giliukingai Einiki
maža restauranta. Kai jis inkidavineti Pinigus. 45 pus., 20o.
supyko ir savo vyrui pasiaisz- ka in Szv. Juozapo ligonine, isz jai, meldžiamas meluoti ?
duktė buvo mi'žudinta!
ir kiti szposeliai, 20c.
szo savo ranka in to* restauranGerai sena Lietuviszka pasa kino kad ji nieko tokio blogo kur jis buvo perkeltas in Ein — Gerai! Kaip sveikas da No.116—Istorija ape Siera- No.175—Kuczios Žemaites;
to register!, tarnaite Pear] Ho
ka sako kad “Sauso1, nieks ne nebuvo padarius. ' Kai polici- stein Medical Centre, del ope bar czionai szneki, ar Lenkisz ta. Puikus apraszymas. 119 Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
gue ji užmato. Ji davė jam sta
darė Anglis; Kaimiecziu Aimajantas su ja iszvažiavo pažiū racijos.
klauso.“
kai ar Lietuviszkai ?
puslapiu,
20c.
eziai in snuki su karsztos kal
navymai; Eiles; Kokis Budais
ipanaszus rėti ar ji moka kaip automobi
— Tegul sau ir LietuviszNo.119
—
Keturios
istorijos,
vos puoduku. Paskui kai jis
Apgavikai Apgauna Žmonis;
szneka. “ liu vairuoti, tai ji lik iszverte
pi’iežo di s:
kai, bet tai vis-tiek!
apie
Gražia
Haremo
Nevalnindūme prie duriu, ji paleido vi
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Bet szita syki iszrodo kad tie viena geležine tvora, iszverte
ke;
Luoszis;
Viena
Motina;
sa puodą kavos in ji ir jam pa
Paveikslai. 20c.
pinigai ne tik sznekejo, bet ir viena medi, iszmusze vieno KEIDOSZIU ONUTE Vincu Vincas, paskui žiūrėsime Vaikucziu plepėjimas, 62 pus.,
taikė staeziai in galva. Kai poNo.176—A-Be-Cela, Pradžia
sztoro Įauga, ir invažia'vo sta
staugte staugė!
ar tai vis-tiek, o dabar eikime 20c.
licijantas pribuvo jis drebėda
Skaitymo ir Raszymo. 25o.
eziai in policijos ofisus, Ji sa
toliau.
Kas
maisztus
visus
kė

No.120
—
Dvi
istorijos
apie
mas praszeszi kad tas polici(Tasa Nuo 3 Puslapio)
Daug žmonių Philadelphijo- ko ji nesupranta kodėl polici
lė, ar Lenkai ar Lietuviai ?
Valukas isz girios; Ant nemujantas nuvestu ji in lakupai,
Kitokios Knygos
je ir Philadelphijos apylinkėje ja jai ne lazdavę vairavimo lais
no. 58 pus., 20c.
kur jam bus daug saugiau ne
žinomas; daugiaus po vardu Lenkai, bet tai vis tik....
dabar sako kad valstijos val niu.
‘ No.127—Trys istorijos apie
gu tame restaurante.
Lenkstudenczio tarpu studen — Pavelykite! Tarė vėl Duktė Pustymu; Peleniute; No.178—Tikrausias Kabalas
džia turėtu ežia insikiszti ir
patraukti pati gerbiamąjį tei iuos Angeles mieste, Califor- tu universiteto, kuriamo abu Vincas. Pasakykite man, ar tie Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. arba atidengimas Paslapcziu
Teišeju virszininkas, Chief
sėja in teismą,
n i joje, vienas koštu meris, jau du buvo.
niaisztai buvo mums reikalin No.128—Dvi isztorijos: Vai Ateites su pagelba Kazyrom.
Justice Earl Warren, laikraszgerokai inkauszes, inejo in — Tai kunigėli ne tik nesi gi, ar naudingi?
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c 25c.
tininku užklaustas, ar jis su
Anglijos Mini storis, Sir An Jimmy Ostroffo saliuna ir pa gailiu, jog leidau Onute pas po — Ka czion da ir klausinė
No.132—Trys istorijos: Api» No.180—Kvitu Knygute
tiktu stoti in Prezidento Rin
thony Eden dabar atvažiavo in reikalavo vodkos stikleli. Kai nia, bet džiaugiosi. Kaimynai ti, tai tikra del niitsu vien bu4
Anglorius isz Valencziojs, Ko- del Iszmokejimo Pinigu Ligo
kimus, jeigu Eisenhoweris da:Amerika priesz rinkimus, nes tas saliuninkas, matydamas gazdino, jog atpras ji nuo dar vo prapultis, ir visi mes 1u mai- žnas daigtas turi savo vieta: niams. 35c.
bar pasitrauktu, staeziai pasa
jis jauezia kad per rinkimus kad ta.s jo kostumeris jau ir
sztu ir kylant bijojomes ir pa Ka pasakė katras paeziuojas, I8OV2—Kvitu Knygute
kė kad jis už jokius pinigus
tau,
tai
ji
tik
akis
praplesze.
Ir
taip
svyruoja,
nesutiko
ir
pa

nebus galima su Amerikiekilus nuo ju szalinomes, atsa 76 puslapiu. 25c.
Draugystėms, del Kasieriaus
nestotu, nes jo sveikata ne ko
nežinau
katras
isz
ju
daugiau
tarė jam eiti namo ir iszsimiecziais susiszneketi.
ke Keidoszius.
No.129—Keturios istorijos: nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kia, ir jis jau ne jaunas.
goti, iszsipagiriuoti. Tais kos pasinaudojo isz mokslo ar Jo — Na tai matai, jau ir ne
Ketvirtas Prisakymas Dievo. kimu. 25c.
Galimas daigtas kad Teisė tumeris tada' iszsitrauke revol nas ar Ona, kalbėjo paklaustas suvis tiek! Po maisztui uždrau
KataliBuvęs Prezidentas Truma- jas Earl Warren isz Californi- veri ir suszuko: “Jeigu asz Keidoszius in jaunaji kunigą: dė Lietiiviszkas knygas, Len- Keliautojai in Szventa Žeme; No.194—Trumpas
nas sako kad Eisenhoweris, be jos nebūtu taip griesztai sakes negaliu vodkos gerti tai kaip — Na, tai matai, linksmai kiszku-gi neuždraudė. Lenkai Beda; Tamsunus prigauna. 58 kiszkas Katekizmas, pagal iszguldiina Kun. Piliauskio, su
jokios sznektos ar kokiu ten kad jis “Niekados“ nestos in szitas!“ Ir jis pradėjo mosi pratarė ji vikaras, teip prala- ir dabar meldžiasi sau ant savo puslapiu, 20c.
svarstinimu, turėtu pasitrauk Prezidento rinkimus, jeigu jis kuoti su tuo savo revolveriu. vinta visur tiks ir vyra geresni knygų, turi savo laikraszcąius, No.133—Dvi istorijos: Neuž nekurias Naudingais Padėji
mokamas Žiedas, Drūta Alks mais. 35c.
ti, nes Prezidento darbais ne li tada butu žinojęs kad - Prezi Jis pasiėmė du szirntu doleriu
turi knygas, isz kuriu pasimo
ni. 62 puslapiu, 20c.
No. 196—Stacijos arba Kal
gotam. žmogui.
ir tani saliuninkui pasakė kad — Teip! Teįp! Atsiliepė ir kyti visokiu darbu ir iszmisliu
dentas Eisenhoweris susirgs.
No.134—Dvi istorijos: Baisi varija Viesz. Jezuso Kristuso
jis dabar savo bizni duos kitam abudu studentai beveik viena gali, o mes nieko neturime ir
Žudinsta, Urlika Razbaininka. 15c.
Prancūzu valdžia už keliu
Demokratu partijo® vadai saliuninkui, kuris 'jam vodkos sykiu. Aleksio mumis reikia! negalime, tai jau, kaip matote,
No.197—Graudus Verksmai
dienu gal pareikalaus kad apie sako kad jie yra tikri kad Ei duos už szitus pinigus.
ir ne suvis tiek. Tiesa, galite 43 puslapiu, 20c.
Tegul mokinasi.
vienuolika Anierikiecziu, kurie senhoweris nestos in rinkimus.
— Vieno ne suprantu, trau pasakyti, jog kožnas Lietuvis No.141—Apie Kalvi Paszku, arba Pasibudinimas prie Apdirba Amerikos Ambasadoje, Jie primena kad Eisenhoweris
ke toliau Keidoszius- truputi gali pramokti Lenkiszkai ir ležinis Vyras, Smakas ir Niki mislinimo Kanczios Viesz. Mu
SKAITYKIT
su Jezuso Kristuso. Knygute
Paryžiuje, važiuotu sau namo, buvo vos isztarnaves du treczpamislyjas, tankiai Jonas su naudoties isz Lenkiszku knygų tas. 61 puslapiu, 20c.
No.138—Apie Irlanda; Ro reikalinga ant Gavėnios, Psv
nes jie nėra pageidaujami. Isz- daliu savo prezidentavimo' su
Onute kelia ginezius. Viens sa bet susimyldanli, atsiminkite,
bertas Velnias; Medėjus; Kaip gal senoviszko būda, 15c.
rodo kad tie Ainerikiecziai ge sirgo szi rdi e s liga; tai kas butu
ko viena, kitas kita ir abudu
PLATINKI!'!
ra bizni tenai varo per “Black jeigu jis dar del beturiu metu
knygose randa patvirtinimą o visi reikalauja praszvietimo, Kuzma Skripkorius Likos Tur No.198—Gromata arba Mnka musu Iszganytojaus Jezuso
Market”. Kaipo darbininkai ta darba, ta nąszta užsiimtu
savo žodžiu. Kai]) tai dedasi? visi reikalauja žinių, kurios ga-. tingu Ponu. 35c.
prie Ambasados jie visko gali aiit savo pecziu.
lėtu duoti jiems duona. Ales gy No.142—A p i e Paveikslas Kristuso, peraszyta isz gromaAk viena teisybe?
pirktis, o paskui jie už tris ar
— Tai ne gali būti, atverti vename savo szalyje ir esame Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo tos rastos grabe musu Iszgany
penkis sykius daugiau tuos
ant szito Vincu Vincas, kad vargszais. Visi pas mus kiti ge Jerukausko, Osieczna. 40 pus tojaus Jeruzolima. 10c.
Vis daugiau ir daugiau Re
No.200—Eustakijuszas. Is
daigtus parduoda Prancūzams
vienoje ir toje paezioje knygo rai gyvena, apart musu ir Žy lapiu, 20c.
pui)] i komi ima minavoti Mass
kurie patys negali tu daigtu
je rastųsi patvirtinimas del dai, Prusai, Rusai ir Lenkai, No.144—7 Apie Ranka Ap- torija isz Pirmutiniu Amžių
achusetts valstijos Gubernato
pirktis.
tiktai mes skurstame, o del ko ? veizdos, Nedaejusia Žudinsta, Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
abieju.
riaus, Christian Ilerter varda,
— Ne! Ne vienoje! Jonas Del to, jog neturime isz kur Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę No.201—Istorija apie Amži
kaip kanclidata, jeigu Eisenho
randa savo knygose, o Onute gauti tas žinias, kurias lengvai va Zokoninka Bernadina. 61 na Žydą. Jo kelione po svietą
Visi mes giriamies kad ežia, weris nesutiks stoti in rinki
Jei
ir liudymas apie Jezu Kristų.
gauna kiti isz savo knygų. puslapiu, 20c.
Amerika, yra laisves ir lygybes mus.
Jei szi albuma sklaidysi
— Na, tai matai, jau kitas Pranei joje praszcziokai dirba No.145—A p i e Velniszkas Pukius apraszymas. 20c.
krasztas. Bet kaip ežia iszaiszPasiėmus kaip kada,
suvis klausimas. Jono knygos karimas (inkaras) ir turi ne Malūnas Kaip Studentas Lo No.202—Novena, Stebuklin
kinsime musu teisėju nuspren
Lakrasztininkai
negali
nei
Szita puslapi atvertus
Rusiszkos, tai jos ir linksta in maža isz to pelną, Szveicarijo- jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste go Medaliko Dievo Motinot
dimus, pasmerkimus? Vienas
žodžio
gauti
isz
Baltųjų
Bumu
Teiksis atsimint tada:
Rusu puse. Onutės Lenkiszkos, je dirba adynininkus, Vokieti buklinga Puodą, Dainele. 47 Garbei. 15c.
Philadelphijos teisėjas ne taip
kaslink
Prezidento
EisenhoweIr ta laika ir ta vieta,
paraszytos teip, kaip Lenkams joje termometrus, lėlės. Kodėl puslapiu, 15c.
No.203—Knygute, Tretinin
seniai beveik visiszkai dova
rio
nusistatymo;
ar
jis
stos
ar
Kur
kalbėjom
mes
kada;
gi
mes
nieko
nedirbame?
Ar
miela,
No.146—Apie Auka Nihilis kių Seraphiszkas Officium. 15o
nojo vienai bobai, kai ji prisi
nestos
iii
ateinanezius
rinkiŽodi pirma syki tarta:
mes ranku neturime? Ar musu tu, Stebuklas Kuczios Nakti.
— O kur-gi teisybe?
pažino kad ji buvo nusisukus,
mus.
“Iki karsto, visada!“
— Teisybe, Keidosziau, ar rankos prie darbu nelinks? 62 puslapiu, 20c.
pasivogus daugiau kaip szimKaip Užsisakyti Knygas:
Jei tas szirdi tau užgautu,
tik nebus per viduri.
—BUS DAUGIAU—
ta penkis tukstanezius doleriu;
No.148—Apie Joną ir Alena,
— Tai sveikus laikai, jog
paskui už keliu sanvaieziu nu- Szitarn žmogeliui tikrai Kito kelio nėr, žinai:
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
Užsisakant knygas is*
Dedant
albuma
in
szali
ir
Lenkai
meluoja?
Paklausė,
. teise viena jaunuoli ant, de- brangiai atsėjo kelios žuvytes.
No.152—Apie Kajimas, Drū
KATALOGAS tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
sznairai akimis metes Lenkstuszirnst ar daugiau metu in kalė Robert Adler buvo Muenchene Tark: Tai'buvo-tik sapnai.
tik numeri knygos. Pinigus
dentis.
lapiu, 20c.
jimą už tai kad jis buvo pasi suaresztuotas kad jis žuvavo
KNYGŲ
siuskite per Pacztino Moni-OrNo.155—Szakinis Nedoras
vogęs kelis dolerius?
uždraustu laiku. Jis buvo nu 2 JAUNUOLIAI PA- — Ar tai da klausti reikia?
deri, Express ar Bankino MoMan rodos, jog szita teisybe Visi pirmieji Katalogai dabar Žydas, Du Draugai. 136 pusią
Dabar ir vėl to teisėjo szpo- baustas užsimokėti penkiolika
ni-Orderi, o jeigu norite pini
sai teisme. Viena jauna porele, markiu ($4.70), 1952 metuose. SZOVE SZTORNINKA sziandien ir maži vaikai žino. yra negeri. Szis Katalogas piu, 35c.
gais siusti, tai reikia Užregis-— Kame-gi sveikas ta Len užima visu anų vieta, todėl
No.150—Apie Duktė Akmesaliuriinkais ir jo žmona sutiko Kai jis nesutiko tos baudos už
truoti laiszka su pinigais.
noriaus, Klara, Nuspręstasis,
PHILADELPHIA, PA. — ku melą mates? Ar arjtmetikoužsisakykite knygas isx
padaryti neva Operacija ant simokėti, jis buvo patupdintas
Nepamirszkite dadeti
Ant, Kiek Užlaiko Moteres Pa
szito Katalogo
vienos turtingos jaunuos žmb- in. kalėjimu. Jis iszbuves kalė Du vaikezai paszove trisde- je paraszytoje Lenkiszkai, ar
deszimtuka ekstra del prisiunslaptį. 61 puslapiu, 20c.
Nr. 1955
nos, kad ji nusikratytu kudi- jimo viena diena, paspruko, szimts asztuoniu metu amžiaus geograf ijoje ?
timo kasztu.
No.151
—
Apie
Vaitas
Szvil—
Aritmetikoje
tiesa
melo
pabėgo
isz
kalėjimo,
ir
buvo
sztorninka,
David
Rutenberg
ko. Ta bagota moteriszke pasi
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
nėra, bet jau apie geografija,
ISTORIJOS, PASAKOS,
mirė. Jos motina, keletą kartu Sovietu sueziuptas; buvo nuga ir paskui pabėgo.
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
APYSAKOS. IR T. T.
milijonierka buvo ta to saliu- bentas in Vorkuta vergu kalė Vienas vaikezas priėjo prie asz to pasakyti negaliu. Ji mat,
nukas Karalium, 62 pus., 20c. turi būti siusti vien tik ant
ninko žmona pasisamdžius del jimą., kur isžbuvo tris metus. pinigu registerio, kuris buvo liipsto Lenkus. Vienok matote,
szio adreso:
tos operacijos. Dabar tas pats Kai jis buvo isz ten paleistas, tuszczias, nes sztorninkas buvo ne apie geografija ir aritmeti No. 101—Kapitonas Velnias, No.153—Apie Gailuti, Du
SAULE PUBLISHING CO.,
ponas teisėjas, geras Katalikas Berlyno policijantai ji suėmė ka tik visus pinigus iszemes, ka. eina tolidiniai gineziai ir ne Puikus apraszymas, didele Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A
lapiu, 20c.
*
nubaudė ta saliunihka ir jo ir priverto ji ta penkiolika nes jis jau rengiesi savo sztora apie szituosius mokslus klausė knyga, 404 puslapiu, 50c.
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tarti vyra Keidosziene, bet nie dabar ji isz Lenkiszku versmių in paezia, rupi man dabar tąsi, visai kiemą. O grineziose'? Ineikam valdžia neuždraudžia tu pasijpažino- su abelna Europos jog Onute prie daibo, prie tru- ki pažiūrėki!
rėti grinczine mergaite del literatūra, su pradžiomis kitu so.
— Hm! Tai dokui Dievui!
lengvo patarnavimo. Tegu mu mokslu, bet nesiganedindama — Suprantu! Rupi tau, kad — Užvakar, ar tu žinosi,
su Onute bus pas jus tokia ir szitoju, sudėjo savo- galvoje ji gal imti dabar, iszsilepinus, klausau, stramužija. Onute slū
grinczine mergaite. Jus mums visa pliana del tolymesnio savo slapstytios nuo darbo ir sar-l gine: “Et Mariute, girdi, ar
galite iszduoti ir rasta; nuo sa apszvietimo ir kiek galėdama matyties darbo. Ar teip? Per szva.ri būti, ar tu susrutusi bu
(Tasa)
vyriausybes. Jeigu asz paimsiu ves, jog kaipo tokia imate ir siekėsi iszpildyti ji.
tarė vyra Keidosziene.
si, vis turi dinbtie, turi trusties,
jusu duktere pas savo ir imsiu alga apsiimate mokėti.
Tuom. tarpu laikas ėjo savo — Tai-gi.
tai ar ne geriau szvariai būti ?
Sutarė tėvai pakolaik Onu- Į mokyti, tai prie manos prisika — Kokia alga, szirdele asz žarų. Klampus kelias ir tvanai
— U-gi ar tu nieko nepate- Ir paežiai miela ant saves pa
tei nieko nesakyti, kad nesuvi bins valdžia..
nesuprantu ?
Velykų laike, darbai pavasa myji namuose?
žiūrėti ir kiti ne netaria žodi.
lioti mergaites, o. nuvažiavus — Na, tiesa! Atsake Keido — Alga poniut bus para- ryje tramdė Keidoszius nuo
— Ka asz czion patemysiu
— Hm! Atmyke vėl Keido
in miestą surinkti artimiausias' szius tikdamas ant ponios žo szyta. dePvisoko. O isz: tikrųjų laukimo vaiku ir verte nedelia
per solidinius sveczius!
szius ir iszlygino visos riaukszžinias. Žinios pasirodė niekam džiu.
apie jokia alga, negali būti nei nuo nedėlios atidėti pasimatyle-s ant jo kaktos! Dabar jisai
vertos. Pas ponia ant bažnyti-į — Poniute, paskubino per- kalbos. Ne ponia mokėsi Onu ma. Teip atėjo ir vakari jos. Isz — Ar-g i tu ne pa t em yj ai,
jog norint ir svecziai, bet-vis nustojo vieno ruĮpesczio.
nes ulyczios gyveno per tris
tei, tik mes mokėsime poniai už visu pusiu gryžo namo jaunu-kas valu ir namuose ir ant kie Mat kaimas yra kaimas ir
metus kelios mergysczios isz
jos mokinimą, užlaikymu.
mene in linksmus kambarius
mo ?
mėgsta pasirūpinti apie sveti
jos giminiu. Dvi isz ju apart to
— - Teip. Dabar lyg prade lauku, sodu, inneszdama su sa
— Tai kur szito no pat.emy- mus darbus. Dėlto ir Keidomokinos miestinėje mokslinydu suprasti.
vim ir in muro kambarius, ir
si, iiutese Keidoszius ir aipsi- sziaus kaimynai besirūpinda
czioje, o pas ponia tik priestoli
— Apie alga raszte reikia po sziaudinia pastogia, jauna
mislyjo. Szito tai isz tikro jis mi apie jo duktere Onute ne
turėjo; kitos gyveno sau tik
paminėti, kad nesakytu, jog linksmybe. Molini mundurukai
lig.siziol nesuprato norius ir pa- mažai visko prisznokejo visa
teip, mokinos muzikos, darbe
ponia, mokini. Norsi, tiesa sa su baltais sidabruotais guzitemyjo. Dabar vienok kaip pati dos nubaigdami, jog jau Onute
liu visokiu. O teip mokslu mo
kant, ponia ir nemokysi jokiu kais, juodos skrybėlės su ilgais
■pargrysz namo atpratus -suvis
kyti poniai, kaip ir kitiems ne
mokslu, tiktai darbu ir apseji- abitais, sklido isz miestu in vi paklausė tai aiszkiai'atsiminė,
jog pirma norius jis ir drueziai nuo namu darbo, žinoma daly
turintiems skinto ant to dalei-į
mo, ko nei valdžia. nedraudžia. sus krasztus. Ir visur juosius
darbavosi, vis tik negalėjo pri kas, jog tokios sznekos buvo
dimo, buvo uždrausta. Daves
— Tiesa! Uždrausti moky su džiaugsmu sutiko, su iszversti, kad laikytu kiemą szva- tai asztrus peilis del Keidotokias žinias Keidoszius ir ran- ■
ti darbu ir apsejimo butu vis- skestomis rankomis priėmė ir
riai. O dabar ir žodi nesakius, szians. Ar grysz tokia, ar gry-sz
ka ostelejo. Bet Keidosziene,!
tiek, ka uždrausti pasakyti vai miela szirdžia vaiszino.
szaru. Kvasztelejo Keidosziur sziokia jo duktė, o jau apkal
t u ib u t, se k d a m a patarle: kasi
kui, kad jis uosi nusivalytu.
Nudžiugo ir Keidosziu na in galvai, jog tai no kitaip, kaip bos gatavos. Tiesa, jis užsitikesunku, tai gardu, ypacž užsi- j
j Kol dar tokio uždraudimo nėra mai, sugry'žus vaikams. Pirmos
jo ant savo dukters, bet szirdis
spyrė iszpildyti. savo užmany *
* tai veszkite pas mane, savo dienos praslinko, kaip kokia Onutės paredkas.
— Gerai ir tai, motin, dėlto- jo vis nebuvo suvis rami iki
mai. Gali būt i, jog ant szito pas
duktere! Tiesa pasakius, asz szvente ilgai laukta per visus.
trauke toliau Keidoszius jeigu paskutiniu laikui, iki sznekai
Tik tos moterėles yra
kutinio miestiszkos tetos žo
gy venu viena ir pertai man ir Pažinstami, svecziai, gimines,
tai nors paredkas.
su paezia. Vis jam in galva
nelaimingi sutvėrimai!
džiai, kuri ponia visomis pusė
nuobodu buna be gyvos du- mažai davė progos ir atsižiūrė
— Ka. tu kalbi paredkas! smelkėsi mislis: na, o ka, jeigu
Vyrai nuolatai kabinasi
mis iszgvre ir iszmintinga ja
szios esant. Tai veszkite!
ti
ant
vaiku.
Pamatytum net’juokai! Sustve- žmones turi teisybe ? Dabar ji
joms in akis.
rado, i r* dievobaiminga, ir gera
rus gre'bli, szluota in rankas, sai nusiramino. Tegu sau svie
Vieni raszo apie jas
ga spūdine.
Sztai netikėta pabaiga labai — Ar tu žinai ka, kalbėjo
da, niekam nekėlus, jau nuvalė tas ir toliau iszradines, ka tik
puikias daineles,
— Pas tokia ponia Onute
sulinksmino Keidoszius, nes, sugryžes isz lauko Keidoszius
Kiti keike, o kiti visaip
pabuvusi mokėtu ir žmogų pri
kaip matyti buvo ponia bažny
iszjnokineje.
imti ir su juom apsieiti, antrino
tines ulyczios miela padare ant
Norecziau žinoti,
Keidosziene paežiam Keidojos inspaude.
Ka
tie
beszirdžiai
darytu
s'zui, kol ant galo neprisznekejo
Onute tokiu budu pateko pas
be
moterių
?
važiuoti stacziai pas ponia del
ponia, ir jau pirmomis dienomis
Ka
tada
raszytu
apie
pabaigimo ar sziokio ar tokio
teilp mokėjo patikti poniai,
jasias
?
szitos mislies.
jog ta būdavo pažinstamiems
Asz vis imu ju sizali,
Lietuviai viską negreitai da
kalba:
Bet
kaip
kada
turiu
ro, o Keidoszius, gryno krau— Asz nežinau kas man
Ir
asz
jasias
keikti
už
jo Lietuvos, negalėjo skirties
pas. Onute labiau dabojasi ar
liežuvius.
nuo kitu ir szitame dalyke, dėl
mėlynos linksimos kaip žibuok
Bet jos yra puikiausias
to kol prisirengė iszpildyti pav
les akutes ar tamsus skruostai,
sutvėrimas Dievo.
ežios norą, praslinko apscziai
ar geltoni plaukucziai ir
*
*
*
laiko, ponia, spėjo dasižinoti
skaistus veidelis.
Skaitykite
Lietuviszkas
nuo miestiszkes Keidosziu te
O, gal but, ir tai jog patinka
laikraszcziu
s,
tos apie ju užmanima ir dideli
man ne teip jos veidas, kaip
Nes jie jums duoda
norą jo iszfpildymp ir per tai,
gražus būdas ir meilus apsieji
(1 a ugi au s p r a n e s z h n u,
kada Keidoszius, atkeliavęs in
mas. Tikrai sakau, kad czion ai
Jie
jus
mokins
apie
miestą pas bažnytines ulyczios
Lietuvoje gali rasti tokius
Lietuviszkas reikalus ii'
ponia, ome ilgaj rengties iszžmones.
veikimus,
guldyti poniai, ko jis atvažia
Reikia vienok pridėti, »(jog
Lavinsi tęs ne tik patys
vo, ta nelaukdama galo jo prieszita saujausma buvo abipuse:
kalboje,
r augo s atsake:
Del Onutės geresnio žmogaus
Bet
ir
vaikai
mokysis
— Sz-irdele mano, asz jusu
nebuvo- per ponia. Per tai, ži
Lietuviszkos kalbos,
norą turiu pagirti ir mielai ji
nomas dalykas, Onute ir klau
sė ponios noriai ir mokinosi
isizpildycziau. Bet pats supra Per skaitymą Lietnviszku
laikraszcziu,
site, jog tai negalimas daigtas.
visko gerai. Ir szilta ir miela
Ir
taip
greitai
neisztautes.
pasidarė viengungiai poniai
Man uždrausta mokyti, kaip
uždrausta visiems be daliediipo Taip, czionais Amerike gal pirma tuszcziuose liūdnuose
Turime daugiau kaip
namuose.
milijoną Lietuviu,
— Tai, kas man rodosi,
Ant Gavėnios
Bet ne ketvirta dalis ju
Onute užkalbino syki poni merNeskaito Lietnviszku
giszczia, tu benandingai daug
No. 197 Graudus Verksmai
laikraszcziu.
laiko praleidi, bedirbdama
arba Pasibudinimas prie ApTodėl musu laikrašzcziai
ranku darbus ir apart to, gali
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
Turi toki sunku gyvenimą
būti da, jog tau ir nubosta kni
su Jezuso Kristų so. Knygute
Ir negali iszsilaikyt, /
binėti ilgai ar siuvinius ar mez
reikalinga ant Gavėnios, pagal
O tieji dienraszcziai kurie
ginius.
senoviszka būda 15c..
Da laikosi prie
’ -— Kur nenubos poniute, ta
No. 198 Gromata arba Mnka
gyvasties, atsako, bet ka daryti, reikia
musu Iszganytojaus Jezuso
Vos laikosi ant kojų
mokintis, reikia dirbti.
Kristuso, peraszyta isz gromair vos kve|poja.
— Tai palaukiu Onute, mes
tos rastos grabe musu Iszgany
Lai kožnas skaitytojas
pabandysime szita laika sunau
tojaus Jeruzolime 10c.
Buna laikraszczio apasiztalu, doti ir padaryti linksmu. Tai
No. 202 Novena, Stebuklin
Ir kalbina savo draugus
pasakius pone pakilo nuo krago Medaliko Dievo Motinos
Prie užsiraszymo ir
ses ir po kiek laiko atsinesze
Garbei 15c.
Sk ai tymo Lietu viszku
knyga. •
No. 203 Tretininkių Seraplaikraszcziu,
— Dabar tu sau dirbkie, o
phiszkas officium 15c.
O tokiu budu pastosime
asz skaitysiu.
No. 194 Trumpas Katekiz
Ženk lyv e s n ai s t arp
Teip pradėjo ponia isz pamas pagal iszguldima Kun. PiAmerikonu,
liauskio, su nekuriais naudin Turėsime didesne paguodone lengvo sulpažindyti Onute su
svarbesniais darbais Lenkiszgais padėjimais 35c.
Politikoje ir biznije,
kos literatūros. Rinkdama at
No. 196 Stacijos arba Kal
Ir iszkovosime ta ka
sargiai knygas ir vesdama dar
varija, 15c.
pareikalausime,
bą pagal surėdymą, gerai apUžsisakant knygas, reikia
Bet prieszingai, tada
mislyta, suvis netikėtai -ponia,
paminti tik numeri. Pinigus •
(busime užmirszti,
dasieke svarbu miera, prablai
siuskite per paczto Postal Note
Greitai isztautesim ir
vė mergiszcziois galva, ir atida
Money-orderi arba Express'
Dingsime kaip Airisziai su
rė akis. Onute pasijautė save
Money orderi. Nepamirszkite j
Savo kalba ir tauta!
kitoniszka negu buvo. Atsira
dadeti 10 c. ekstra d ii prisiun- į
do pas ja noras, noras karsztas
time kasztu. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.
Platinkit “Saule” didesnio apszvietimo. Greitai
SAULE - Mahanoy City, Pa-. Į

Keidosziu Onute

kaip kada tarp vaiku likties
nepabaigti. Jonas tarpais ne
galėdamas žodžiais perginti'
Onute, be matai 'būdavo, atvel
ka knyga, kaipo parama it
czion atradęs patvirtinimą sa
vo žodžiams jau tartum, gauna
virsziu, bet sztai ir Onute savo
žarų paėmusi
kita knyga, atSu 283 Paveikslais
Įi #
randa sau pamatus ir parama.
160 Puslapiu
Kaiip tai galėtu būti? State
8 col.
ilgio, 5%
col- ploodo
![
sau
nesyki
klausima
Keido
Iszaiszkina
kas tai
'>
szius.
Teisybe sapna
viena! irKaip
ateitoje
Su knyga,
priedu sa
' •
gali
būti, stosis.
jog viena
visokiu
ji
koplanatu
viena, ir
o kita
suvisburtu,
ka kita
KnygaBetinszitas
minksztos
po- ji
kalba?
klausimasTivirszeliuose.
,j!
kopieros
neiszrisztas.
Onute:: kaltino
Joną ir jo knygas,, Jonais-gi
Onute su jos knygoms. Nami
niu pajiegu del iszriszimo to
kio klausimo buvo per mažai.
Atėjo Szv. Ona, varduves
Onutės. Pagal sena paproti isz
bažnyczios po misziu prigužė
jo, privažiavo pilni namai Kei
dosziaus svecziu.
Suvažiavo gimines, pažins
tami, atvažiavo vikariuszas pa
silsėti po darbui visos dienos,
prižadėjo ir klebonas po miszparui atsilankyti. Gaude namai
nuo balsu.
Už stalo svetlyczioje sėdėjoKeidoszius ir mylėjo kunigą
vikariusza. Su jasiais sėdėjo
pora studentu: Vincu Vincas ir
senio Szkerdelninko sūnūs kar
sztas Lenku patriotas, per tai
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Honolulu salas palaikyti tvar paezia, koletą sunu ir dukteria 92 ŽUVO EUROPOJE
tu dabar visas pastangas deda
Kitas Singelys Karalaitis Amerikoje
taipgi broli.
ka per rinkimus.
ir jieszko septynių Amerikie— Utarninke pripuola. Szv. j — Straikos kuri in vyko
cziu lakunu kurie su savo eropareita
Panedelyje
per
darbi

Valentino, kada visi jaunieji'
Baisus Szaltis, Ameri
planu dingo Anartikos szaltuoninkus
isz
-Gilberotn
Coal
kom

— Helena (Stenskinte) To viens kitam siunezia meiles ir
se dykumuose, apie sanvaite
koje
Ir
Europoje
panijos,
užsibaigė,
ir
darbinin

lau., nuo 27 W. Spruce uly., nu amžinos isztikimybos korteles;
atgal.
kai
sugryžo
in
dalba
SeredosĮ
o
Tautiszka
Vardine:
Vatalio.
mirė Panedelio ryta 12:15 va
Per radija, kas penkiolika
WASHINGTON,
D.
C.
—
r\
ta.
landa savo namuose. Velione Ta diena: 1933 m., beveik visos
minutu yra siuneziama atsiBaisus
szaltis
isztiko
ne
tik
nesveikavo perv szeszis mene Lankos užsidarė Amerikoje;
szaukimas in tuos dingusiusmusu
kraszta,
bet
beveik
visa
į
Wilkes-Barre,
Pa.
—
sius. Gimė Buck Muon tai n. Jos 1912 m., Arizona valstija buvo
lakūnus, kad jie vilties nenu-.
Europos
kraszta,
kur
devynios
Pareita
Nedalia
ugnis
kilo
in
vyras Jokūbas mirė 1950 me priimta kaipo keturios de
stotu jeigu jie dar kur randasi
deszimts du žmones, ar gal ir
Packer
kasyklos
breikerio
arti
szimts
asztunta,
ir
iki
sziol
pas

tuose. Paliko savo motinėle*'
gyvi, nes visas Laivyno Sztadaugiau
žuvo
nuo
to
baisaus
Plains..
Iszkados
padaryta
ant
Ona Stenskiene; dvi dukterys: kutine valstija in Suvienytas
bas dabar ju jieszko su laivais
szalczio.
Beveik
visa
Texas
$500,000.
Margareta Zegler ir Ritai, pati valstijas; 1819 m., girfie Chris
ir eroplanais.
valstija
yra
ledais
nulieta.
AszKazimiero Zalutskio namie; topher Latham Sholes, kuris
Radijo inžinieriai, diena ir
tuoni
žmones
žuvo
szitoje
val

Minersville,
Fa.
—
dvi seserys: Lillie Elko ir Iza iszrado ra.szomaja. maszinele,
nakti sėdi, budi prie radiju, vis
stijoje per ta szalti.
'
Szventos
Barboros,
Italijon
u
typewriter!;
1954
m.,
buvo
razbele Smith, mieste, taipgi ke
laukdami vis tikėdami kad jie
baižnyczia
užsidegė.
Klebonas
New
Mexico
valstija
turėjo
letą puse-seserys ir pus-brolius. baininku skerdyne Chicagoje,
nors žodi iszgirs isz tu dingu
Kunigas
Joseph
Landolfi,
szetiek daug sniego kad pūgos už
Laidotuves i n vyko Ketvergo per kurias septyni razlbaininsiu lakunu.
szios
deszimts
septynių
metu
dare daug mokyklų. Kuriose
ryta su aipiegomis in Szv. Kani- kai buvo kitu razbaininku nnLakunu Sztabas dabar yra
Monaco
Karalaitis
Rainier
ninke,
ir
po
deszinei
muving
amžiaus,
už
trijų
valandų
po
mokyklose mokiniai ir moky
ko bažnyczioje devinta valanda szauli.
pasiuntęs keletą eroplanu, ku
nėra tik vienas tokis žymus
pikezieriu loszike Joan Ben
tai
pasimirė
in
Gerojo
Samatojai
turėjo
pasilikti
per
nakti
ir palaidota in Szv. Juozapo — West End Ugniagesiai
rie taip intaisinti, kad jie gali
ir garsus karalaitis ežia pas
nett.
I
rieczio
ligonine,
Pottsvilleje.
mokykloje,
nes
nebuvo
galima
parapijos kapinėse.
nusileisti ant žemes ar ant le
laikys savo metini Baliu, Pa
mus atsilankyti.
Ponia
Perle
Mesta,
kuri
Daktarai
sako
kad
jis
isz
tos
iszvažiuoti,
nes
pūgos
buvo
li

du, ar ant vandenio, ar padan
— Suhatoj (pripuola Szven- nedelyje, Balandžio 2-1 ra diena
Czia
Karalaitis
Napoleon
visu
bobų
reikalaus
tvarko
iszgastiespasimirė,
Gaisraspa

gi deszimts pėdu augszczio.
gėse, ore sustoti. Szitu eropla
cziausios P. Marijos' Apreiszki- in Newhard’s svetainėje.
Murat vakaruszkose kurios
Vaszingtone^ir kuri statosi nu lakūnais dabar ketina labai
dare
iszkados
ant
keturios
demo Liurde, ir Szv. Lucijo, o —t Seredoj pripuola Pelenu
Isz Londono ateina žinios jo garbei buvo surengtos
kaipo pirszlys visiems jau žemai skristi ir visa ta apylin
,szimts
penkių,
tukstanczlu
do

Tautiszka Vardine: Algirdo. Diena. Visi Katalikai eina in
kad tas szaltis padare iszkados Ch'cagoje, kai jis atvažiavo
niems bagoeziams Ameriko ke iszjieszkoti.
Menulio atmaina, Jaunutis. li bažnyiezia priimti pelenus, ku leriu. Nelaime atsitiko apie pu už daugiau kaip keletą milijo in Amerika.
je dabar jieszko tinkamos
Anartika tai yra musu žemęs
tą diena: 1910 metuose Ameri rie jiems primena kad žmogus se po devynių vakare.
nu doleriu. Isz Skandinavijos
Po kairei randasi Ponia
saitam karalaicziui nuota skritulio pietinis aszigalis, kur
kos Skautai 'buvo suvienyti, ar yra tik dulke, isz dulkiu kilęs
per Turkija ligi Anglijos bai Nevins Kirt, Alliance Frankos.
Solon
Springs,
Wis.
—
yra daug szalcziau negu Ąrti-.
ba suorganizuoti; 1242 m., Min ir in dulkes vėl pavirs. Yra tai
sus szaltis uždare, užszalde, le caise Moterų Sztabo pirmi
O
O
C3
ko j e, musu žemes sziauriniame
daugas užėmė Lietuvos Kara laikas pakiltos ir suvaldymas Keturi žuvo gaisre kai farma dais užkrovė uostus ir miestus
aszigalyje. Czia randasi ir dau
liaus sostą; 1937 m., General savo kūno nuo visokiu links sudegė netoli' nuo Solon pūgomis nukirto nuo susisieki
Springs.
J
u
tarpe
buvo
trys
giau sniego, ledu ir fedauniu,
Motors Automobiliu kompani mybių.
mo.
Skautu
Sanvaite
vaikucziai. Namai sudegė ligi
per tukstanezius myliu, sker
ja. susitaikė su savo darbinin
Graikijos
kraszta
isztiko
žemes. Ugniagesiai sako kad
sai ir iszilgai.
kais ir pakele visiems darbi Shenandoah, Pa. —
baisus
potvaniai,
kurie
iszploKiti kareiviai ir jurininkai
ninkams algas penktuku ant Ona Navikiene, nuo 118 W. jie spėja kad tas gaisras pra ve vieszkelius, nunesze tiltus
laivais stengiasi kuo giliausia
valandos.
Oak uly., numirė Utarninko ry sidėjo nuo mažo, senoviszko ir iszgriove stulpus.
peczians, kuris gal buvo per
invažiuoti pro ledu kalnus;
— Joseph J. Renchlauskas, ta. in Allentown ligonbute,
kaitęs.
dar kiti rogėmis važiuoja virsz
Kiek buvo galima dažinoti
jo 'žmona Sophie Renchlauskas sirgdama tik trumpa laika. Ve »
"
sniego ir ledu kalnus, tu dingu
tai Prancūzijoje žuvo trisdeir ju vaikai Joselph ir Joan isz lione gimė Lietuvoje atvyko in
siu lakunu bejieszkodami. n ,
szimts žmonių; Anglijoje sep
Philadelphia, Pa. —
miesto, innesze savo praszyma Amerika 1905 metuose. Paliko
Vienas eroplanas, ka tik
in Pottsvilles Korto, kad per trys dukterys: W. Traglene isz Vietines “Leidęs” veikėjos po tyniolika, Turkijoje deszimts,
pargryžes isz Anartikos in
mainytu ju pravarde a n t Allentown; Ona ir Violeta na vadyste ponios Elenos Kaza- Vakaru ir Rytu Vokietijoje de
Amerika, gavo greita insakymie, ir tris anūkas; taipgi se kauskienes jau pradėjo ruosz- vyni; Italijoje devyni; Den
Rench.
ma, pasiimti gana gazolino ir
ti Szvento Jurgio parapijos mark asztuoni; Austrijoje ke
— Kita sanvaite: Nedelioj serį Agnieszka Selskiene, isz Užgavėnių Puiku Bau kieta, turi; Nederlandijoje keturi; ir
maisto, savo inžinus permainy
pripuola septinta Nedelia po Georgetown, UI., ir broli Povi kurisai' invyks vakare 14-to Szveicarijoje vienas.
ti ir gryszti atgal. Laivyne
Trijų Karalių, taipgi Szv. Be lą Peczuli, Washington, Pa. Vasario (Feb.,) Lietuviu Muzi
Rear Admiral George Dufek
Keturi kiti gal žuvo mažame
nedikto, o Tautiszka Vardine: Laidos Sukatos ryta su ūpingo kalu Svetainėje. O kas norėtu
szito eroplano pareikalavo, nes
mis in Szv» Jurgio bažnvežiojo
laivelyje nuo Dutch kraszto
Damijono. Ir ta diena: 1809 m.,
jis sako kad to eroplano lakū
isz kabio insigvt i inžangos t ikranto. Ju tarpe buvo dvieju
Amerikos 16-tas Prezidentas deszimta valanda ir palaidos iii
nai ir darbininkai visa ta apy
kieta in ta bankieta, tai patar
parapijos
kapinėse.
metu kūdikėlis.
Abrahomas L i ne oi n as gi mė, o
linke gerai žind.
tina kreiptis pas ponios Albi
Keletą prekybiniu laivu per
mirė Balandžio 15-ta diena
Gilberton, Pa.—
Paskutines žinios isz to dinr
nos ('zebatorienes gyvenansavo radijus szaukiesi pagelbos
1865 metuose. Ta Tautiszka Gerai žinomas del miesto gy
gūsio eroplano atėjo per radija,
czios sziuo adresu: 3339 Bel
kai jie buvo ledais apsunkinti
diena bus apvaikszczioma Pa- ventojams, John J. Matthews,
kuris lakunu yra variuojamas
grade ulyczios, Philadelphia
ir nebegalėj o priplaukti prie
nedelyje. Lincolnas pasekmin nuo 18 Main uly., pasimirė pa
vien tik kai eroplano intaisy34, Pa., tai Ponia Czeibatoriene
uosto.
gai kovojo užbaigti žmoniszka reita Nedėlios ryta savo na
tas radijas būva sugedės, ar
su mielu noru kiekvienam ir
vergija. Rugsėjo 22-tra diena muose. Velionis sirgo per tris
kai lakūnai jau apleidę eroplak i e k v i (>n a i pa t a r n a u si.
spilkute isz skauto, deszimts na toki maža radija su savimi
Per Skautu iszkilmes, Va1862 metuose Lincolnas iszlei- n ienos is. Jisai kitados buvo
8 SUŽEISTI
szingtone, per Skautu san metu George Graham, isz neszasi kai jie iszszoka isz savo
do jo garsieja ‘‘Emancipation laks kolektorius,, skuldirektovaite, kuri prasideda Vasa Falls Church, Virginia. eroplana ant žemes ar ant ma
Proclamat ion ’ ’
pal i uosuoda- rium ir Konsulmonum. Paliko
Piatinkit “Saule”
Skautas George Graham bu
rio (Feb.) szesziolikta diena,
mas visus vergijos. Vergija iszTraukinio Nelaimėje Senatorius Henry Dworshak vo iszrinktas atstovauti sa riu.
naikinant ir Unija pasiliko iszNors mažai viltise tebeliko
Republikonas isz Idaho val vo skautu pulkeli per tas isz kad jie bus surasti gyvi, bet
gellbeta. Sziaurai džiaugėsi.
KOKOMO, IND. — Trauki- stijos priima pirma skautu
kilmes.
Bet tas džiaugsmas pavirto in
Lakunu Sztabas visas pastan
nys isz Chicagos in Cincinnati
tautiszka nuliūdima kuomet
gas deda ir jo jieszko po tas
nubėgo nuo rieliu, netoli nuo
vakare Balandžio 14-ta diena,
Kokomo miesto, sužeisdamas ve policijantams ir prisipažino jis ta ryta buvo gavės pede, ir szaltas dykumas. Jeigu tiems
1865 m., 'žudytojas Wilkes
asztuonis žmones ir nutraukda kad tai jis buvo tas draiverys pradėjo baliavuoti, eiti po sa- lakūnams pasisekė su savo
Booth nuszove mylima Prezi
mas elektros dratus užgesino kuris suvažinėjo, užmusze sze- liunus, ir kad jis mažai ka at eroplanu nusileisti kur nors
dentą jam lankant teatre Vavisas szviesas in Kokomo, kur szios deszimts metu amžiaus simena, kol jis pabudo savo ant ledo, tai jie turėtu gana
szingtone; 1912 m., Kinija tapo
apie keturios deszimts tuks- Henry Gronczewski, Richmon- kambaryje ir paskui pasiskai maisto ir szilumos del keliu
Respublika; 1851 m., rado auk
de, ir paskui nesustojęs, pabė tę laikraszti ir dažinojo kad sanvaieziu. Bet jeigu jie buvo
taneziu žmonių gyvena.
so Australijoje; 1934 m., Pran
tai jo visi Fhiladelphijos poli- priversti eroplana apleisti ar
go.
To
traukinio,
Diesel,
alieji

cūzija suparalyžiuota straikos.
cijantai dabar jieszko.
isz jo iszszokti, tai jie maisto ir
Szitas jaunas, troko draive
nis
inžinas
nusiverte
nuo
rieliu
Jis policijantams pasiaiszki- szilumos pakuro turėtu tik
1945 m., Trijų Didžiųjų Tautu
rys, dvideszimts trijų metu am
ir
su
savimi
nusitraukė
penkis
i no kad jis neatsiminė nei kur del keliu dienu.
atstovai Vaitos Konferencijoje
žiaus Donald F. Danford, poli
karus,
bet
kiti
vienuolika
pasi

jis buvo savo automobiliu ta
sutinka nuginkluoti Vokietija;
cijantams ginasi kad jis tikrai
liko
ant
rieliu.
Inžinierius
su
i nakti palikes. Policijantai rado
Mainieriu boso John L. Lewiso
nežinojo kad jis buvo ka nors
kitais
darbininkais
suspėjo
iszta jo sudaužinta automobiliu BULGANINAS
gimimo diena.
su
važinėjęs
ar
užmuszes.
Jis
szokti.
ant tuszczio loto.
—• Szirdies vajus prasidėjo
PASIRODĖ
sako jis tik apie tai dažinojo
R. S. Butler kunduktorius ir
Jis
sako
kad
jis
buvo
taip
mieste.
ant rytojaus kai jis’iszsipagiE. R. Krull inžinierius buvo
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
— Panedelyje pripuola Szv.
riojo. Jis pamate kad jo auto susirupinse ir iszsigandes kad
sužeisti.
Trys
keleiviai
ir
trys
jis
nebežinojo
ka
daryti.
Jis
vi

Katarinos Ricci, o Tautiszka
• *
mobilius apdaužlntas, langas
darbininkai
buvo
sužeisti.
Bet
sa
ta
diena
iszvaiksztinejo,
ir
miesto
valdžios
Komunistu va
Vardine: Ugne. Taipgi ta die
iszmusztas ir vienas sparnas
kiek
buvo
galima
sužinoti,
tai
buvo pesezias nuėjės beveik li das.
na: 1933 metuose Prezidentas
inlenktas.
nei vienas isz ju nėra labai su
gi Chesterio. Paskui jis gavo
Ėjo daug gandu apie Bulga
Hooveris pataria valdžiai susi
žeistas.
Draiverys
Sanford, kuris autobusą, sugryžo namo ir nu nina, nes jis visa menesi, nuo
Gubernatorius Lane Dwi rinkimus, kurie atsibus Ko
tvirtinti savo pinigini stovi ir
yra su savo žmona persiskyres, tarė pasiduoti.
savo pargryžimo isz Indijos
vo trylikta diena s z i t o j e
susigrąžinti aukso pamala; nell, (po kairei), isz New
ir dabar gyvena Camden, N. J.,
niekur nebuvo pasirodęs yievalstijoje.
1935 m., Vaikvagis ir žmogžu- Hampshire, inteikia sanraDRAIVERYS
policijantams pasiaiszkino kad
szai su kitais Rusijos didžiū
Jackson pasiuntė telegra- .
dis Hauptman, kuris pavogė ir sza su asztuoniais szimtais
7
DINGO
LEDU
.
PASIDAVĖ
nais. Vieni spėjo kad jis yra
ma in Vaszingtona pranesznužudė garsus Charles Lind- vardu žmonių kurie remia
— Gal jusu draugai yra
susirgęs, kiti sake kad jis savo
DYKUMUOSE
damas Eisenhoweriui ka jis
bergo kūdikėli, mirties bausme Prezidentą Eisenhoweri. Jis
partijoje buvo netekes garbes,
yra padaręs. Eisenhoweris Suvažinėjo Žmogų Ir nusiminė ir neramus laike
nubaustas; 1933 m., Kongresas szita sanrasza <»inteikia Poszios bedarbes, tai pasakykite
pavėlino savo varda indeti
invede Tautos Pramones At Sekretoriui valstijos, Harry
Laivynas Jieszko Din dar kiti sake kad jis jau buvo
jiems kad užsiraszytu sau
paszalintas.
Pabėgo
gaivinimo instatyma, “Nation E. Jackson, valstijos sostinė in tuos rinkimus, bet jis
“Saule”, o bus jie jums už tai
gusio Eroplano
Bet dabar visi tie gandai nie
aiszkiai pasakė kad tai neal Industrial Recovery Act” je, Concord mieste.
dėkingi,
nes
“
Saule
”
priduos
PHILADELPHIA, PA. —
kais pavirto kai jis vieszai pa
reiszkia kad jis stos in tuos
Tas sanraszas tu vardu
arba kaip jis buvo tada vadi
ANTARTICA. — Lakūnai, sirodė ir užėmė pirmąją gar
Jaunas troko draiverys, per jiems smagu gyvenimą ir nunamas “N.R.A.”; 1893 m., padaro Eisenhoweri kandi rinkimus.
radijo inžinieriai ir szimtai ki bes ir valdžios vieta.
laikraszczio redakcija pasida- varys ju nuliūdima.
ca □ o
Amerikos vaiskas pasiaustas ir datu in Prezidento vieta per

Žinios V ietines

