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Baisios Viesulos

BAISI NELAIME ANT
VIESZKELIO

13 Žuvo; Szimtai

griauti ir dratai nutraukti.
Ohio valstijoje du žuvo.
Daug kitu žmonių buvo su
žeisti ant vleszkeliu ar savo
namuose.
Rauduonojo Kryžiaus atsto
vai greitai pribuvo su pagelba;
Daktarai ir slauges pribuvo isz
savo namu ir 1. geminiu; keli
traukiniai pasivėlino, ir keli
autobusiai turėjo sustoti kely
je ir palaukti kol tos audros
praūžė.
Dar nebuvo galima suskai
tyti kiek namu yra sugriauta
ir kiek iszkados padaryta.

MAHANOY CITY, PA. —
Penki darbininkai, gryždami
isz Bethlehem Steel fabriko,
Sužeistu
užsimusze, apie asztunta valan
MIAMI, FLA. — Szeszi ma da isz ryto, kai ju automobilius
LT. LOUIS, MO: — Baisios
ži eroplanai kurie veže szeszio- per miglas ir ūkanas sudužo in
viesulos staiga isztiko kelias
lika Misijonieriu in Carribean dideli aliejini troka, tarp Plea
valstijas, nuo Texas ligi New
salas dingo. Jie buvo iszskride sant Corners ir Tamaqua.
Žuvusieji buvo: keturios de- York valstijų, ir nužudė dau
isz Camaquey, Cuba, ir skrido
giau kaip trylika žmonių.
szimts szesziu metu amžiaus
į in Kingston, Jamaica.
Ez’mtai buvo sužeista.
Trys kiti tokie maži eropla- V.ncas Saduskas, keturios deIllinois valstijoje pusantro
i nai su asztuoniais Misijonie- sziints devynių metu amžiaus
riais pasiekė Kingston, apie du Robert Yiengst ir keturios de szimto žmonių likosi te pasto
szimtu myliu tolumo. Keli lai szimts septynių metu amžiaus ges. Apie penki tukstancziai
vai pasuko in ta kraszta jiesz- Nicho’as Cooper, visi isz Ma sze'mynu likosi be elektros
' koti tu dingusiu eroplanu. Lai hanoy City; Peter Sober, ketu szviesos, kai stulpai buvo iszvynas pasiuntė kelis savo di- rios deszimts devynių metu
i delius eroplanus skristi visa ta amžiaus isz McAdoo ir Vladas sz.'mta myliu, ten ir atgal kas- turias valandas baisiame szalPrekybinis Amerikos lai klausęs davė leidimą tam
kos Sekretorius buvo beveik kelione ir jieszkoti ju.
Medalis, keturios deszimts sep- dien bile tik 'palaikius koki tyje, kol jie buvo surasti. Ju
laivui iszplaukti su tomis
vas “James Monroe” ežia
priverstas tas kariszkas tan
erepknas buvo nukritęs ant
Isz viso važiavo dvideszimts tyniu metu amžiaus isz Kelay- nors darba.
tankomis.
yra traukiamas isz Brooklyn
kas paleisti, nes Arabai jam penki Misijonieriai su dviem res, netoli McAdoo.
Scmosierra kalnu, apie szeszis
Kai Uk laivas iszplauke,
labai mandagiai pasakė kad Vyskupais kaipo savo vadais.
New York uosto. Jis veža
Saduskas vairavo ta auto- 3 ŽUVO, 3 SUŽEISTI tukstanezius pėdu augsztumo,
baisi politine audra iszkilo
jeigu jie tu tanku negaus, tai Visi jie buvo atvažiavę isz mobiliu, kai jis susimusze su
asztuoniolika naujausiu kakur baisiai szalta. Ispanu ka
riszku tanku in Saudi Ara Vaszingtone. Izraelio val Amerikos armija gali tuo Cleveland, Tennessee. Jie keti- dideliu aliejiniu troku, kuri
reiviai su paczlužibmis skubi
džia tuojaus pareikalavo
jaus iszsikr austyti isz Arabu no trijų tukstaneziu myliu ke- vairavo Earl Hausman, isz Amerikos Eropianas nosi in ta vieta su pagelba ir su
bia.
Laivas buvo keliomis die kad visas tas klausimas bu kraszto, kur Amerikiecziai lione atlikti, aplankydami New Tripoli. Jam buvo ranka
rogėmis likusius gyvus nuo to
Nukrito Ispanijoje kalno nuveszti.
tu vieszumon iszkeltas ir iszyra milijonus doleriu sukisze daug tu mažu salų Carribean: iszlauszta ir jis buvo nuvesztas
nomis sulaikytas kai Žydai
aiszkintas; Kongreso ir Se in aliejaus szulinius, ir kur jurose.
pakele baisu lerma ir per
in Allentown ligonine.
nato vadai pradėjo prikaiarmija turi prisistaezius
Senatorius pareikalavo kad
————————
Iszrodo kad automobilius ir MADRID, ISPANIJA. —
szioti kad Baltieji ofisai da daug brangiu aerodromu, sa
tos tankas butu sulaikytos,
SOVIETAI NORĖJO tas trokas baisiai greitai va- Amerikos Lakunu Sztabo Dad- 9 KUNIGAI PALEISTI
ro ka tik jie nori, visai nesi vo kariszkiems eroplanams
nes Arabai jas pavartuos
žiavo, nes, kai jiedu susikūlė, tarai iszszoko isz eroplano su
klausė ir nepasit'are su Kon Vietų.
priesz Žydus Izraelyje.
tas trokas ta automobiliu kelis parasziutais, kad greieziau pa VIENNA, VENGRIJA. —
Bet paskui, Amerikos Sek gresu ar Senatu.
Nužudinti Komunistą mastus dar nustume ir paskui, siekus, likusius gyvus eroplano Komunistiszkos Vengrijos val
ra' o ra
Czia aiszku, kad Ameri
retorius, rodos, nieko nesi
kaip koki armonika suspaudė nelaimėje, netoli nuo Madrid džia yra paleidus isz nelaisvės
HONGKONG, KINIJA. — prie stulpo. Trokas buvo tusz- miesto kur Amerikos C-47 ero devynis Katalikus Kunigus, po
Hongkong laikrasztis ‘ Times ’ czias.
pianas nukrito ir sudužo.
viso meto kalėjimo. Tos žinios
pranesza kad Sovietai norėjo
Policijantai sako kad jeigu Trys tame eroplane žuvo, ir buvo paskelbtos per Budapesznužudinti Komunistu Kinie tas automobilius nebutu buvęs trys buvo labai sužeisti. Ame to radija.
Bet Kardinolas
cziu vada, Mao Tze-tung, kad pristumtas prie to stulpo, tai, rikos Ambasados virszlninkai Mindszenty nebuvo ju tarpe.
jis nenueitu in desziniuju puse. galimas daigtas kad tie vyrai nesutiko žuvusiuju ar sužeis Vienas isz tu paleistu yra
--Sovietai taip intaise jo asmetųjų vardus paskelbti.
Daktaras Josef Baranyai, bu
butu iszlike gyvi.
Amerikos Laivyno Sekreto- pamatys ir supras kad neužsi- nini eroplana, kad jis susprogKai vienas Amerikos eropia vęs Vengrijos Kataliku Veik
Kito troko draiverys, ThadKad Ir Mažame Susi rius sako kad Sovietai gal tu- moka kara pradėti nes toki ka- tu kai tik pakils in padanges,
deus Stewart, isz Philadelphia, nas užtiko ta sudužusi eropla- los Direktorius, kuris buvo sukirtime; Sako Lakunu ri geresnius ginklus už Angli- ra nei vienas nei kitas negalėtu Užsienio dipliomatai sako Fa., sako jis buvo savo troka na, isz jo greitai iszszoko su pa- aresztuotas 1948 metu pabai
ja, bet toli gražu, ne už Ameri- laimėti, bet visi baisiai nuken ! kad per kokia ten klaida tas patraukęs nuo vieszkelio nes rasž iutais keli daktarai ir slau goje su Kardinolu Mindszenty.
Sekretorius
eropianas susprogo per anksti, jis buvo sugedės. Jis buvo isz-! ges su pagelba. Iszlikusieji gy Jis buvo pasmerktas ant penka. Jis sako kad dabar didieji tetų.
' Vasario trylikta diena, in dejes deganczlas szviesas, kad vi iszkentejo dvideszimts ke(Tasa Ant 4 Puslapio)
krasztai taip ginkluojasi, kad
WASHINGTON, D. C. — ne už ilgo visu tu krasztu vadai
Fengtai, netoli nuo Peiping visi matyt kad jis ten stovi.
Amerika yra pasirengus pamiesto. Keturi žuvo ant to ero Jis sako kad jis vos spėjo tas
vartuoti atomines bombas ar
Straikoiius Biiauja
plano. Ju tarpe buvo Sovietas deganezias szviesas iszdeti, kai
te.
kad ir tas dar baisesnes vande
jis pamate du automobiliu va
Tada miesto valdžia pasi i lakūno pagelbininkas.
nilio ‘ ‘ Hydrogen ’ ’ bombas,
szauke vaiska. Apie du szimtai 1 Kiniecziu Komunistu vadas žiuojant in Mahanoy City, o isz
kad ir per maža kara, maža su
kareiviu pribuvo ir jie tuojausi1 Mao Tze-tung ketino in ta ero- kitos puses didelis trokas va
sikirtima. Szitaip vieszai iszsipradėjo uždarinėti sztorus, sa- plana sėstis ir skristi in Man- žiavo Allentown link. Nors
reiszke Amerikos Lakunu t JAUNUJU
liunus ir restaurantus, ir su- churija ta paezia diena, po pie- miglos buvo tirsztos, bet jis
Sztabo Sekretorius, Donald A,
staiga pamate kad vienas au
SUKILIMAS
aresztavo visus kurie nesutiko ■ tu.
Quarles, kai jis staeziai vitomobilius pradėjo pirmaji
sau namo.
siemes krasztams davė perspė
NUMALSZINTAS eitiTrys
lenkti, ir jis nesuspėjo ta auto
buvo sužeisti, ir asztuo-' BOMBNESZIS
jimo žodi, kad Amerika dabar.
mobiliu pralenkti, ir davė štanios dessimts penki buvo suLaiku nekreczia!
NUKRITO
cziai in ta troka.
Garsios Automobiliu aresztuoti.
“Nežiūrint kas butu musu
Ambulansai ir daktarai grei
Nežiūrint szito nemalonumo, |
Lenktynes
prieszas, jis dabar turi žinoti!
tai pribuvo isz Allentown ligo■tos lenktynes nebuvo atidėtos.
11 Žuvo
kad mes pasirenge atsikirsti su
: nines, bet visi jie tuszti sugrą
Tos lenktynes yra szimto sze- j
geriausias ir naujausiais gink DAYTONA BEACH, FLA. szios deszimts myliu ilgumo. In
žo, kai pamate kad czia ne Ii
DAYTON, OHIO. — Vielais, ar tai butu atomines ar - Miesto policija turėjo in pa- gzįtas lenktynes visos kompa
gonines bet graboriaus darbas.
nuo'ika vyru žuvo kai didelis
vandenilio bombos. Jis pride- gelia pasiszaukti vaiska, kai yjjjgg
geriausius automonijos savo
savo geriausius
automo- B-50 Suprefort bombneszis nu Kaip szitoje vietoje, ant 309
jo ka?d dabar visi krasztai tu- keli szimtai jaunuoliu nutarė
pas*unczia nes laimėti
krito ant farmos; netoli nuo vieszkelio kas sanvaite atsitin
retu gerai ž noti kad jiems jo- laikyti savo automobiliu lenk- ^ag lenktynes tai ne tik ^arbe
Dayton miesto. Eropianas su ka trys ar keturios nelaimes.
kiu budu neužsimoketu užsi- tynęs paežiams miesto viduryjr geras biznis, geras pasisprogo ir sudegino tvartus ir Viesznkelis per siauras, kaipulti ant musu kraszto, nes, ne- je. Keli tukstancziai žmonių
garsinimas.
namus ant tos farmos. Nieką;s nuotas ir vingiuotas. O auto
žiūrint kiek iszkados jie pada-! susirinko pažiūrėti, pažiopsoti
Ežiais metais tas lenktynes nebuvo namie ant tos farmos mobiliai paszieliszkai greitai
pytu su pirmuoju savo užsipuo Kai policijantai norėjo tuos jatmej0 “Chrysler” automobi-■ tuo laiku.
'czia važiuoja, nes czia randasi j
limu, miu s u atkerszmimas jaunuolius sustabdinti ir visus lius; antra vieta iaimej0 “Mer.
Spėjama kad tas eropianas mažai apgyventu vietų.
jiems butui^mta
szimta ar
tūkstanti
ar tūkstanti. zmOnes iszskirstinti, tai tie! curyM ir treczia vieta “Ford". greitai leidosi ant tos farmos, i Ir kaip tik baisiai daug to- į
sykiu baisesnis.
| ; jaunuoliai pradėjo policijantus: Paprastai tokios lenktynes
nes kas nors pagedo ant jo. La kiu žmonių, darbininku, kaip j
Lou Tempera, straikuopanijos fabriko, in FarmingJis toliau aiszkino kad nors daužyti su akmenimis, tusz-, puva paskirstytos in tris dalis: kūnui nepasiseke pataikinti in szitie vyrai, tuo vieszkeliu kasdale, Long Island, N. Y.
dabar didelis pasaulinis karas ežiomis alaus bonkomis ir ki- lengviems, sunkesniems ir sun- lygia vieta ir už tai tas eropia j dien važiuoja, nes jie dirba in rius garsiai ir drąsiai bliauKeli darbininkai buvo su
j Allentown ar Bethlehem, ir ja ir visa kosere pareiszkia
negali būti nei vieno kraszto ta^s daigtais.
įkiesiems automobiliams. Bet nas sudužo.
kasdien gryszta namo. Daug savo nepasitenkinimą ir pik žeisti ir asztuoni ar daugiau
laimėtas, bet maži karai, maži) Policijantai pasiszauke ug-:Daytona Beach lenktynes tokio
buvo suaresztuoti. Apie dvy
tokiu darbininku yra buvusie tumą kai szitiedu policijansusikirtimai gali būti laimėti, 1 niagesius in pagelba. Ugniage- ’ skirstinimo nedaro ir duoda
lika tukstaneziu darbininku
ji mainieriai, kurie, negave tai ji palydėjo isz straikuoir Amerika yra pasirengus to- šiai pradėjo ant tu jaunuoliu proga visiems fabrikantams sa
SKAITYKIT
czia yra sustraikave.
darbo mainose dabar važiuoja janeziu darbininku tarpo,
kius mažus karus, tokius ma- vandeni lieti, bet kiti jaunuo- vo automobilius dėti in tas
szeszios deszimts ar kad ir prie Republic Aviation komžus susikirtimus laimėti.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
liai ugniagesiu paipas supjaus-

Dingo Ir Szeszi Maži
Eroplanai

■

Amerika Pavartuos Atomine
Bomba

Isz Amerikos

i

“SAULE”

“Talmudo Paslaptys” valstijoje, Robert B. Hill buvo ’

suaresztuotas už tai kad jis pa
sigėrės vairavo automobiliu ir
su tuo automobiliu jis apsiver
tė. Jis polici jantams aiszkinosi
kad jis nebuvo nei stiklelio nei
lasziuko sznapso iszgercs, kai
jis važiavo; bet kai jis apsiver
to su savo automobiliu ir nega
lėjo isz po savo automobiliaus
iszlysti, koks ten praeivis, ge
rasis Samarietis, jam in gerk
le inpyle visa pantuke sznapso,
palengvinti jam jo skausmus.
Tiesėjas jam neintikejo ir jam
pasakė kad jis dabar yra kal
tinamas už vairavima automo
biliaus kai jis 'buvo pasigėrės.

Kas Girdėt
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Dabar jau galima pirktis te
levizija kuri rodo spalvuota
paveiksią, reiszkia galima per
ta televizija matyti invairias
spalvas. Bet tokios televizijos
dar gerokai kasztuoja. Gera to
kia televizija su visais tais
priedais kasztuoja apie tūks
tanti doleriu.
Czia tai tikrai nepaprastas
invykis, pareikalavimas: In
Lexington, Massachusetts, vie
nas vyras insilauže in vienus
namus ir mosikuodamas su re-

Tie kurie iszsižioje, seka
Žvaigždžiu kelius ir viską žino
apie menuli ir jo. permainas
mums sztai ka pataria: Geriau
sias laikas pasieti bulves,
barszczius ir kitas tokias daržoves, kuriu vaisius auga po
žeme, tai dviem dienom priesz
menulio pilnatį.
Bet daržoves, kuriu vaisius
yra virsz žemes, kaip kuopus
iai, žirniai ir kiti, reikia sėti
per japnuti menuli. Bet ne ko
riai, kurie būva prasti, jeigu
yra pasėjami per jaunuti me
nuli.

2442 . fit*

SAPNOR1US
Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

Kai vejas isz žiemiu, geras
žvejotojas sėdi namie ir pypke
Į i cziulpia ir žiuri kai kiti durniai
;' eina žvejoti. Taip mums senas
kalendorius sako.

8 col. ilgio, 5% coL plocrio ,

Iszaiszkina sapna ir kas
ateitoje stosis. Su priedu
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos popieros vlrszeliuose. :: ::
Pinigai reikia siusti su
užsakymu:
\

I

jj

Tas pats kalendorius sako
kad vejas isz rytu nieko gero
Į
j! neatnesza nei žmogui, nei gy
vuliui. (Gal už tai kad jis atei
;•
na isz Rusijos?)
Jį
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Saule Publishing Co.,
Kai vejas isz Vakaru, bus ge Mahanoy City, Pa. - U.S. A.
ra žvejokle, sulylg musu to seno
kalendoriaus.
“SAULE“

In Nowata miestą, Oklahoma

PLATINKIT

ruju-gi atdusdavo tiktai tada, No. 102— Prakeikta, meilin- No.158—A p i e Kapitonas
kriminaliszkas apraszy- Stormfield Danguje; Pabėgė
kada Onute buvo arti. Atradęs gas
s
202 pus, 50c.
valandėlė progos, seniu Keido- mas,
i
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
sziu padarytos tyczia, Lenkstuv No.103—Vaidelota, apysaka Vagis. 60 puslapiu, 20c.
dentis atsiliepe in Onute:
jisz pirmutines puses szimtmeNo.160—Apie Po Laikui;
— Pana Ona! Nemokate <ežio iszimta isz Lietuviszku Per
;
Neatsarguma in Balta
jus nei pažinti nei gana gerbti užlieku. Su paveikslais. 177 Vergija; Pusiaugavenis; VieszAmerikos Tautine tikra meile. Jums kožnas keks- dideliu
i
puslapiu, 35c.
jpats Jėzus ir Miszke Medžiai;
uis rodosi dideliu ir meiles ver No.lll—Sziupinis (3 dalis) Žvake;
Del Pirsztiniu; Apie
!
Giesme
tu vyru, kožnas intriganas mei talpinasi sekanti skaitymai: Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
ir Kitus Dangiszkus Kū
<
(Giedok kaip “My Country lum 'žmogum. O ne matote su Yda isz maiszo iszlins; Apie bo- dės
vis atsidavusi jums žmogų, ba ka negalėjo savo liežuvio nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
‘tis of thee.”)
kaip asz, ir meile tokio žmo sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
gaus per nieką, statote.
Galinga ypata galybe meiles; Apie 100 puslapiu35c.
Tėvynė manoji,
t
— Delko-gi jus teip misly- Raganiszka lazdele; Boba kaip No.166—Apie Sūnūs MalSzalele laisvoji
jate, jog asz nemoku tikra mei ir visos bobos; Teipgi juokai, kiaus; Iszkfausyta Malda
Giriu tave.
le pažinti ir laikyti pagal jos rodos, trumpi pasakaitymai ir V.argszo; Geras Medėjus. 20c.
Žeme mano tėvu,
verezia?
t. t., 52 puslapiu, 20c.
No.172—Apie Duktė Mariu;
Prieglauda ateiviu,
—
Jeigu
jus
mokėtumėte,
No.112—Trys apysakos apie Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
Lai isz visu szaliu
tai
seniai
iszmestumete
isz
sa

pinigai galva-žudžiai; *Ražan- piu, 20c.
Bus tau Garbe.
vo
szirdies Vincu Vinca, kaipo czius iszgelbsti nuo smert; Szv.
Žemele prigimta,
neverta mažiausia vietele tenai Kristupą; Juokingi szposelei; No.173—Apie Talmudo Pa
Laisves szalis szventa,
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Iszužimti.
Kaip traukt giliukingai Einiki
Gyvuok ilgai!
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
— Delko-gi jus mislyjate, ir kiti szposeliai, 20c.
Szalis lauku gražiu,
No.175—Kuczios Žemaites;
jog nevertas ? Pagal mano misli
No.116
—
Istorija
ape
SieraŽeme giriu žaliu,
jis garbes vertas 'žmogus, ir už ta. Puikus apraszymas. 119 Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
Tave szirdyj turiu,
darė Anglis; Kaimiecziu Aimasidirbo pas kožna Lietuvi nor puslapiu, 20c.
Keliautinai.
navymai; Eiles; Kokis Budais
truputi meiles.
No.119—Keturios istorijos, Apgavikai Apgauna Žmonis;
Tegul laisves giesme,
— Tai-gi matote, ka jus sa apie Gražia Haremo NevalninMaloniai linksmina,
kote, o asz galiu jums viena ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Szirdis visu.
akimirka darodyti, jog jis pas Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
Lai pievos ir giria,
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
jus neužsidirbo nei viena žodi 20c.
Ir kas tik gyvas yra,
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
užtarymo.
No.120—Dvi istorijos apie
Podraugiai pritaria,
— Akyva bueziau žinoti, Valukas isz girios; Ant nema
Savo balsu.
Kitokios Knygos
kaip jus tai darodytumete.
no. 58 pus., 20c.
Dieve musu tėvu,
— Gerai, tik papraszykite No.127—Trys istorijos apie
Apgintojau savu,
jusu broli Joną ir Vinca, o pa Duktė Pustyniu; Peleniute; No.178—Tikrausias Kabalas
Lai giedame,
matysite.
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c arba atidengimas Paslapcziu
Ilgai tepatenka,
Po
valandeliai
susirinko
vi

Laisva Amerika,
No.128—Dvi isztorijos: Vai Ateites su pagelba Kazyrom.
sa
szeimyna
Keidosziu,
netik
Szelpt mus savo ranka,
dinti eras; Bedali; 44 pus., 20c 25o.
du
broliai,
bet
to
tik
ir
norėjo
Dangaus Pone!
No.180—Kvitu Knygute
Lenkstudentis. Tada jisai isz- No.132—Trys istorijos: Apie
del Iszmokejimo Pinigu Ligoeme isz kiszeniaus popiera pa- Anglorius isz Valencziojs, Ko— Sieniniai Kalendoriai, SU vydale laiszko ir pajieszkojes žnas daigtas turi savo vieta: niams. 35c.
180į^—Kvitu Knygute
Lietuviszkais ar Angliszkais viena vieta davė paskaityti Ka pasakė katras pacziuojas,
Draugystėms, del Kasieriaus
menesiais, su szventomis ir Vincui, pirma paklausęs ar pa- 76 puslapiu. 25c.
pasninkais. Po 50£ arba 3 už■ žinsta ranka, kuri rasze ta No.129—Keturios istorijos: nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
Ketvirtas Prisakymas Dievo; kimu. 25c.
$1.35. Adresas:
laiszka.
No.194—Trumpas
KataliSaule Publishing Co., Maha — Ranka lig Vincu Vinco, Keliautojai in Szventa Žeme:
noy City, Pa.
tas atsake, bet sztai ir paraszasI Beda; Tamsunus prigauna. 58 kiszkas Katekizmas, pagal iszguldima Kun. Piliauskio, su
tikrai jo, pridėjo pamatęs pa- puslapiu, 20c.
No.133—Dvi istorijos: Neuž- nekurias Naudingais Padėji
rasza.
mais. 35c.
Ant storu iszvirtusiu lupu( mokamas Žiedas, Drūta Alks
No.196—Stacijos arba Kal
KEIDOSZIU ONUTE Lenkstudenczio pasirodė szyp- ni. 62 puslapiu, 20c.
telejimas, akys blystelejo, bet No.134—Dvi istorijos: Baisi varija Viesz. Jezuso Kristuso
tai tik ant vienos akimirkos, ir• Žudinsta, Urlika Razbaininka, 15c.
vėl ant veido atsirado nuotar-. 43 puslapiu, 20c.
No.197—Graudus Verksmai
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
tingas nuliūdimas, kada jisai No.141—Apie Kalvi Paszku, arba Pasibudinimas prie Apsziain laikui. Norėjau asz be da karta pirsztu bagstelejes, ležinis Vyras, Smakas ir Niki mislinimo Kanczios Viesz. Mu
tas. 61 puslapiu, 20c.
su Jezuso Kristuso. Knygute
juokaudamas atlikti darba, bet pratarė:
No.138—Apie Irlanda; Ro reikalinga ant Gavėnios. Pa
kaip matau, czion reiks su at — Paskaitykite ka raszo:
“Asz ir szimet negrysziu na-, bertas Velnias; Medėjus; Kaip gal senoviszko būda, 15c. .
sidėjimu padirbti.
— Ar klintis atsirado? mo, nes nenoriu stoti in negeis Kuzma Skripkorius Likos Tur No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso
Szypsodamas paklausė Skriau- tina padėjimą. Ak tu girdėjai, tingu Ponu. 35c.
dupis. Ir nesulaukdamas atsa gal, kaip pernai atvažiavo net No.142—A p i e Paveikslas Kristuso, peraszyta isž gromakymo, klausė toliau: Kas kliu stacziai pas mane ta pusgalve Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo tos rastos grabe musu Iszgany
do, ar tėvai, kaip man, ar gal Keidosziu Ona, aipskaudyta Jerukausko, Osieczna. 40 pus tojaus Jeruzolima. 10c.
meile manes. Ji net užsimano lapiu, 20c.
No.200—Eustakijuszas. Is
Vincu Vincas?
No.144— Apie Ranka Ap- torija isz Pirmutiniu Amžių
— Ka tėvai! Tėvai inane tapti mano paezia, ar nors teip
gerte insigertu. Bet kaįp matyt tekti man. O tu pats žinai, kaip veizdos, Nedaejusia Žildinsta, Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę No.201—Istorija apie Amži
tas Vincu Vincas czion giliai asz ant jos žiuriu....”
Vincas,
neskaitydamas
tolau
va Zokoninka Bernadina. 61 na Žydą. Jo kelione po svietą
sėdi szirdyje; nebereikalo Onu
mete
laiszka
in
žeme
ir
su

puslapiu, 20c.
ir liudymas apie Jezu Kristų.
te važinėjo net ji aplankyti.
gniaužęs
kumszczias
pratarė:
No.145—A p i e Velniszkas Pukius apraszymas. 20c.
Reikia pirmiausiai ta jos min
—
Na,
laime
jo,
jog
jis
szi

Malūnas Kaip Studentas Lo No.202—Novena, Stebuklin
ti iszmesti laukan isz jos szir
met
pabaigė
ir
jog
asz
ji
daujo, o Maluninkas Pabėgo, Ste go Medaliko Dievo Motinos
dies.
giaus
nesutiksiu.
Kas
galėjo
buklinga Puodą, Dainele. 47 Garbei. 15c.
— Tai ne teip gal but lengmisly
ti
?
puslapiu, 15c.
v as dalykas.
No.203—Knygute, Tretinin
(TOLIAUS BUS)
— O, szneki Šveikas nie
No.146—Apie Auka Nihilis kių Seraphiszkas Officium. 15c
kus! Eime pas mane, o pamaty
tu, Stebuklas Kuczios Naktį
KATALOGAS
si kaip tai lengva.
62 puslapiu, 20c.
Kaip Užsisakyti Knygas:
Ir du draugai' nusivedė iii
No.148—Apie Joną ir Alena,
KNYGŲ
Szkeredelninkus.
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
TiF Užsisakant knygas is>
In pora dienu po szitain, ku Visi pirmieji Katalogai dabar
No.152—Apie Kajimas, Drū
nigas klebonas Nedeldienyje, yra negeri. Szis Katalogas tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
tik numeri knygos. Pinigus
sutikės po misziu Onute, ilga užima visu anų vieta, todėl lapiu, 20c.
siuskite per Pacztino Moni-Orkalbėjo jai pamokslą apie nieNo.155—Szakinis Nedoras
užsisakykite knygas isz
deri, Express ar Bankino Mokuma Vincu Vinco ir apie ge
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
szito Katalogo
ni-Orderi, o jeigu norite pini
ruma LenkstudencZio, gąsdin
piu, 35o.
Nr. 1955
gais siusti, tai reikia Užregis
damas ko ne amžina prapulNo.150—Apie Duktė Akmetruoti laiszka su pinigais.
czia, jai ta eitu'už tokio bedie
noriaus, Klara, Nuspręstasis,
ISTORIJOS, PASAKOS,
ĘSgV Nepamirszkite dadeti
vio, kaip Vincu Vincas. Onute
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
APYSAKOS, IR T. T.
deszimtuka ekstra del prisiim
iszklause kantriai pamokslo,
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
tino kasztu.
nieko neatversdama, ir žodžio No. 101—Kapitonas Velnias, No.151—Apie Vaitas SzvilVisi Moni-Orderiai ir Pini
vieno nepasakiusi.
Puikus apraszymas, didele pikas, Pas Merga, Gražios
Akys, Tamas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
Visa sanvaite nebuvo Lenk- knyga. 404 puslapiu, 50c.
turi būti siusti vien tik ant
studenezio Keidosziuose. Ne No. 201 Istorija apie Amži nukas Karalium, 62 pus., 20c.
szio adreso:
No.153—Apie Gailuti, Du
deldienyje pasirodė vėl su lar na Žydą. Jo kelione po svietą
bai neva nuliudusiu veidu ir to ir liudymas apie Jezu Kris Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., • ]L S. £
<
lydžio atdusiaudamas, isztik- tų 20c.
lapiu, 20c, '
._____
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ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka
Mums musu dvasiszkiai vis
Per paczta, 25 Centai
primena kad mes savo turtelio
su savimi nenusineszime in Saule Publishing Company,
graba. Bet tas mums visai ne Mahanoy City, Pa., U.S.A.
rupi. Kas dabar, su visomis to
mis taksomis rupi, kad mes to Trys Istorijos
turtelio netksime pirm negu ta
Apie Irlanda arba Nekaltybe
graba pasieksime.
Suspausta; Robertas Velnias;
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip
Papirkti loszika, kumsztikorius ūko Turtingu Ponu.
ninka, futbolista ar politikierių
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
yra teismo uždrausta, ir už to
Saule Publishing Co.
ki papirkima tokie sukcziai
būva nubausti. Bet (papirkti vi
sa kraszta ar valdžia, kaip Istorija Apie . . .
In Sacramento, Californijoje
Amerika dabar Europoje ir
“AMŽINA ŽYDĄ” kai policijantai sucziupo Do
Azijoje daro, tai garbingas: da
nald Euby, medyje, prie vienos
lykas ir pagirtinas.
moteriszkes kambaru, jis pik
Jo kelione po svietą ir liūdimai
tai užsigynė kad jis tenai tyko
apie
Jezu
Kristų.
Dabar, kai tie nauji kariszki
jo tik pamatyti kaip ta motePer paczta, 25 Centai.
“Jet” eroiplanai yra intaisyti
riszke nusirengia. Jis policitaip greitai skristi, apie pusan SAULE - Mahanoy City, Pa jantams su piktumu pasiaisztro tukstanczio myliu in valan
kino kad jis tik laukia kol ta
da, kitas pavojus pasirodė. To vol veriu, pareikalavo isz pen boba nueis gulti, kad jis galėtu
kiems eroplanams dideli pa kios deszimts metu amžiaus jos automobiliu pasivogti.
voju sudaro kad ir mažas lie Ponios Dorothy Hundlette:
tus. Eroplanas, skrisdamas “Kur randasi 128 vieszkeliš?” In Lewistown, Pennsylvanipusantro- tukstanczio myliu in Kai ji jam pasakė, jis nieko joje, penkios deszimts metu
valanda turi atlaikyti apie daugiau nesakęs, insidejo savo amžiaus Hurely Treaster buvo
septynios deszimts tukstancziu revolveri, in kiszeniu, insisedo’ suaresztuotas ir pasmerktas,
svaruSaule
suspaudimą
ant kiekvie
Publishing
Co., ! in automobiliu ir sau nuvažia ant szesziu menesiu in kalėji
no Mahanoy
colio nuo kad
mažu
lieji vo. Jis nieko daugiau nereika mą, už tai kad jis vairavo auto
City,irPa.,
U.S.A.
Tiktai,
.
.
.
$1.00
taus laszu. Reiszkia, keli lie lavo ir nieko nepasivoge.
mobiliu be laisniu, teisėjui, su
taus laszai gali toki eroplana
pasididžiavimu pasakė: “Asz
sudraskyti.
Lisbon miestelio gyventojai, vistiek gudresnis ir laiminges
in New Hampshire valstija yra nis už jus visus, nes asz nuo
Praeitais metais Sovietu Ru pagarsinę in “Boston Herald” 1922 metu esu vairavęs auto
sija yra pagaminus, pasista- laikraszti, kad jie nori pasi- mobiliu be jokiu laisniu.”
czius szimta kariszku laivu samdinti policijos virszininka.
“destroyers” ir apie szimta Ir jie yra nustatė šaulygas
In Los Angeles miestą, Cali
submarinu. Tai daugiau negu tokiam policijos virszininkui: fornijoje, Ponia Edith Thomp
Amerika ir Vokietija per An 1—Jis turi būti visiszkai son gavo divorsa nuo savo vy
tra Pasaulini Kara, per. vienus svetimas, nepažinstamas vi- ro, kai ji teisėjui nusiskunde\
kuriuos metus.
sienas to miestelio gyvento- kad jos vyras laibiau rūpinasi
jams, kad jis nepataikautu nei savo automobiliais negu savo
Sziais metais pasirodo daug susiedams, nei giminėms ir paeziute, kad jis turi penkis
daugiau nauju automobiliu isz draugams.
brangius automobilius ir jai
svetimu krasztu. Vokiecziai ti 2—Jis turi jau būti dirbės nei savo pinigu nei savo laiko
kisi savo “Volkswagen” maža toki dalba, kad jis gerai szita niekados neduoda. Ji teisėjui
automobiliu Amerikoje pla- savo darba atliktu.
nusiskundė: “Asz esu automocziai iszgarsinti ir parduoti 3—Jis gaus septynios de bil-naszle.
apie szeszios deszimts tukstan szimts viena doleri in sanvaite,
cziu tu automobiliu.
gaus automobiliu su rediju ir
Price $2.50 s,",e p°"' ■*’uvisa gazoliną už dyka.
COLORS: Red, Black, Green,
Anglijos 'žmones labai nori
Blue, Gray, Copper.
pirktis Fordo stocku. Atskiras policijos sztabu, nes jis suda
žmogus gali pirktis du szimtu rys visa policijos sztaba, jis
tu stocku, jeigu jis ju kur ras bus policijautu virszininkas ir
£234
visi
policijantai
tuo
paežiu
sy

ant pardavimo.
kiu.
—————— e a
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buvo, tai reti tarpai. Ko tolyn,
tu .pamandrausi! Asz tavo tada
Svarbus
Praneszimas
Visu
Ražancziaus
to laibiaus ji pradėjo u'žmirszti
pamokysiu. Nenori Imti guodo— Gerai Onute! Asz nie
apie Lenkstudenczio užmany
jama paczia, tai pabandysi pir
kam suvis nesakysiu.
Paslapcziu Maldos
Mes mėgstame teisingysta ii mus. Palengva vėl pradėjo ji
mo dumblo; panardys tave
— Ponia mane persergejo,
Del Ražancziaus Draugijos Lenkstudentis in ji, pasibovys geidžiame, kad ir visi teisiu atgyti, su ja, tartum, pradėjo'
trauke toliau Onute, per Kur
C******************4******4********’******************************4************* piuna ir davė rodą nebūti pas Nariu, ant mažu korteliu, ku su tavim. O asz isztraųksiu ta gyste laikytųsi. Todėl, tankiai szvisti vėl namuose Keidoprimename, idant kožnas skai sziaus.
rios telpa in maldaknyges. Vi
da tave isz dumblo ir skalbsiu.
ja iki vakaciju, supranti?
tytojas, kurio laikas pasibaigė Parėjo ir nuo Lenkstuden
sas setas $1.00. Prisiunskite
(Tasa)
bet,....
Ka! Ka! Ka! Ir skalbsiu, juo
— Tai ko czionai nesuprasuž laikraszti, kad nevilkintu ii
— Kas-g’i “bet”? Tu Onu si, ji nenori, kad lenkstudentis savo orderi ir viena doleri ant kėsi pats savo žodžiams.
czio in Keidoszius laiszkas pil
gai
su
atnaujinimu
užmokės
adreso:
Saule
Publishing
Co.,
Bet, jeigu Kurpiuno mergi te kalbekie aiszkiau. Nuo ma žinotu, jog ji tave persergejo.
— Bet-gi ir k'vtro esame to ties, nes ilgai negalime laukti na visokiu vyliu ir skystumu,
Mahanoy
City,
Pa.
U.S.A.
nimais nuliudino Keidosziu, tai nės nėra ka slėpti.
Bet ko' tada atsiuntė jisai savo
Lenkstudenczio, kalbėjo toliau Juk del visu yra tas žinoma, vis apie Onute.
— O kas Jonuti: ponia ma tęva, per U'žgavenias ?
atsirado ir toks, kūrins stacziai
gniaužydamas kiszeniuje ran kad darbas pabrango, popiera — Turbut jis ja raškyda
—
Be
jokiu
“
bet
”
dtiokie
supykdė. Priesz Velykas Gavė ne iperserg'ti nuo Lenkstuden — O ka ji gali suprasti.
ka, kaip jis mergų prigimimą ir kiti intaisymai, nes uždyka mas mislyjo ir mane praskiesti,
szypsodama kalbėjo Onute in
nioje Skriauduipys atsiuntė czio. Na, o tu žinai, jog ji ne Tik matyt, jog szitame darbe man žodi, Petruti, pildyti vis žino-, ir moka apsieiti su jomis;
laikraszczio
negalime
siuntinė

broli Joną. Ant galo kaip gar
Keidosziams laiszka kurioje jis kokia tuszcziuke, kad ibereika- ir randasi jo visas klastumas, ką, ka asz tau tik liepsiu, ir be juokai tik k a. jis raszo apie
ti.
Musu
agentai
yra
guodoti
lo ipersergetu. Ir persergeti atsake Onute ir pridėjo: Viena rodos su mane nieko nepradeti Ona. Tai sakydamas isztrauke
niai pasirodė gryžtanti isz
sau prasze rankos Onutės.
skaitytojai
ir
nuoszirdžiai
demokslu ir jauni Lietuviai, o
— 'Ne, žadu daug, rasze po teip, kad szitas jos dabar butu puse Lenkstudentis siunczia prieszai Lenkstudnti iki tam isz Irfszeniaus sugniaužyta
kavoj
ame
visiems
už
platinima
laikui,
kada
Dievas
pavelys...
nas Krepesoriusi, 'bet ramu gy mažai kam žinomas, dėlto ir tu labas dienas, kita, ka kita? Nuo
laiszka ir eidamas, eme skaity “Saules,” lai visus Dievas už paskui juosius parsekė Lenk
studentis, kaip- seka tamsus
venimą ir iszmintinga, vyra ji Jonuti ne iszsitarkie daugiau Kurpiuno asz iszkvocziau, jog — Man tave, Onute, savo ti: “Pernai asz pradėjau su
laiko
koilgiausia
ir
visame
lai

szeszelis pagal ir szviesiausi
turės už manės isztekejusi. ”
Lenkstudentis ryžosi ar szeip, paczia vadinti, ar teip? Per Onute intriga, paskui užmemina.
Platinkite
mylimi
broliai
Prasta žmona Keidosziene
ar teip mane prapuldinti. Gir trauke Kurpiunas.
cziau meszkeri; teip- misliju, ir sesutes jusu laikraszti, o mes daigta. Žilos jo kiaulines akis
jau sznairinejo in antra diena
neisztrivojo neužkeikusi.
di, jeigu Lietuvininkus reikia — Tgeul teip. Ar prižadi? jog kvaila gružo iszsižios, ir
už
tai
busime
jumis
szirdingai
— O, kad ji ir velniai su jo
naikinti,
tai Lietuvininkių — Gerai! Bet....
asz per vakacija pasibovysiu dėkingi. — “Saules” Redyste po Keidosziaus namus ir vuo-s—
Be
jokiu
“
bet
”
!
Dabar
te orą. Turbut, visuomi, kuo li
ramumu gyvenimu. Koks jau
ypacz, nei sekios neturi likti?
mielai. Praszau vienok ne misko laibai užsiganadines, nes ei
su kvailu gyvuliu gali būti ra
— Ne rodycziau asz jam ta seski ant arklio ir namo, —jau lyti, jog asz eisiu jusu mylistai,
mus gyvenimas; fu! Ir gana;
ve užkabinti? Atverto ruszcziai linksniai pratarė Onute, kitoje ponas Skriaudupi, in kelia. Te Man rodos, jog po senovei jos damas namo linksmai tryne
n e del i o j e pasimatysime.
Teip jam, tėvai, ir atsakyti rei
Jonas.
gul Dievas mane myli! Nori minti yra Vincu Vincas. Bet rankas ir musze savo te-vo szuSusiraukė Kurpiunas ant sveikas su ja (b o vyties, tai bo- isztikro del to asz neturiu jokiu niuka, kuris paskui ji in Kei
kėtų, bet tuszczia jo, musu žo
džiai gal lips prie dukters, AtPer Velykas Keidosziuose teip ilgo termino, vienok priža vykies, nori už paczia vesti, pamatu, gal but per tai jog ir doszius nuseke, kol tas nedasisakykie velik, jog dar per jau
tapo intaisyti kliubai. Žinomas dėjimo reikia pildyti.
tai veskie, man tai vis-tiek, nei sveikas užimi jos szirdi nors protejo, pamatęs savo- valdoną
na, ikvaliai. Tegul teip Jonas
dalykas, jog norincziu pasisup Užsilikęs po Kurpiunui sveiks man, nei asz sveikam ir tai ir-gi sakau be pamato. pabėgti.
suraszo.
ti netruko. Jaunumene isz apy Skriaudupis' nudžiugo, radęs keli nepastosime; ka sveikas Viena galiu pasakyti, jog jos Vienok antra syki gryždaSenis teip ir atsake; o Jonas
gardos nuo pietų iki vakarui, proga su Onute pakalbėti ir at daugiau pelnysi, tai man bus szirdis užgauta ne musu kampo mas isz Keidosziu Lenkstuden
teip surasze.
kaipo ant jomarko rinkosi; naujinti savo pirszima. Duoda linksmiau, to man mažiau tro gyventojais. Beje! Pati Ona tis, jau szuniuko nemusze ir
★
BALTRUVIENE
*
Aplink szita laiszka nuo i
* naudodamiesi isz progos ir vai mas suprasti Onutei, jog jis so reiks. Susimildamas, pa- man iszsitare, jog ja tėvai nori ranku netryne. Nelinksmesnis
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Skriaudupio tėvai ir nenorėjo
kinai aplinkiniai lanke Keido lauks jos suaugant ir metus ir minksztinkie iki man parva atiduoti neatbūtinai už gaspa- buvo jisai, kada gryždamas na
Amerikoniszki sūdai turi
doriaus. Žinomas dalykas, jog mo sutiko Skriaudupi, iszejusi
nieko sakyti Onutei, bet Jonas
szius tankiau, nei kitokioje vie trejis, norius ir dabar laikosi žiuojant. ’ ’
Didele
mlelaszirdysta
del
tai tik žodžiai, kol nėra geres ‘'‘pasinaudojant isz laisvos pro
ne isztrivojo, nepaarzines sese
toje butu tai galeje
daryti. Tar- geros mergos, klausė, ar jai ne•
Ir
velnias
žino,
ar
tai
kytrumoteriszku
žudinstu,
nes partijos.
gos pramanksztinti kojas.”
rį su jaunikiu iszmintingu ir
pu ju b u v o tankiausiais nubuos teip ilgas mergavimas.
mas,
ka
jis
daro,
ar
tai
stacziai
Kurios nuszaudavo savo
. Bet tai atvede mane ant mis- — Kaip eina szirdingiejai
raniuni”. Juoku buvo nemažai,
Skriaudupis ir Kurpiunas. Ak tiesa, kalbėjo ponas Krepekiaules
darbas,
niurnėjo
to

vyrus ar mylimus, Abudu džiaugėsi pretekstu, sorius, jog per jaunos mergos
lies, jog teks- ant galo paga daubai ? Paklausė tas pirmiau
kada in kelias dienas atėjo gar
laus
Skriaudupis
Kad
ne
prie

Ir už tai būdavo
lios Szirminskucziui, jeigu ne siai.
sas, jog Skriaudupys susipesze
abudu Onute vijo namo, bet tik isztekeje už vyro nustoja grei
rašas,
tai
beveik
ir
parodycziau
ipaliuosuotos.
ims jos Vincu Vincas ir jeigu — Nėra kuomi girties ligi
su bobomis ant kriksztynu ir
svetimiems rodėsi, jbg vieno tai sveikatos, bet tai tada kada
szita
laiszka
Keidosziams.
O,
Bet nuo kada moteres .
sveikas pasibovyjes, nesusimy(Tasa Ant 2 Puslapio) “
jog gavo iszmesti lauk nuo vy
kiai vijo. Kam reikėjo suprasti patenka in rankas beprotingo
butu
trinkso.
Bet
prieraszas,
Pradėjo
būti
“
džiures,
”
les ant jos? Keidosziu namuose
kokio kaimieno, kur neranda
ru.
skiriuma, tas suprato.
tegul
ji
ir
velniai!
“
Kad
tamisKitaip pradėjo svarstyt
tame tarpe ėjo viskas savo ke
—■ Ramųjį tavo, matai, Sta
— Petruti, iszstumusi per nei pasilsio kaip kuniszko, teip
GUODOTINI
tai
ne
ateitu
pagundimas
iszNekaltybe savo sesucziu,
liu. Onute mokino Elziuke ir
linais glosto, aržiu o Jonas.
duris kalbėjo in Kurpiuna, tu ir dvasiszko.
duoti mane Keidosziams, tai audu kortus del namu reikalo.
Kurios pyszkino in savo
SKAITYTOJAI!
— Asz duocziau da viena
niekus darai, teip tankiai lan Bet už manes pana Ona to
turiu
priminti,
jog
pas
mane
Vyrus isz revolveriu,
Elziuke, praszvitus pavasariui,
teip paglostyti, szypsodamosi
kydamas. Palauk, praleisime nebus. Jeigu namie, gyveni ra
randasi
kelios
popiereles
su
pradėjo vaduoti Onute sode ir
Viskas
taip paszieliszkai
atvertė jam Onute, tik gaila, Mat, niotere geriau supranta vakacija, persirgsime liga, miai, tai už- manes dvigubei.
tamistos
paraszu.
”
Ir
pagundė
Moteriszka būda ne kaip
darželiuose. Vincas parsiuntė brangsta, tavoras, popiera, majog manes ne klausė.
Lenkstudenczio
prižadejima Asz tuom nenoriu sakyti, kad
tada
mane
velnis
nuraszyti
in
vyrai. prapuldinti mane. Tada galėsi asz jusu nelauksiu. Laukti
sek]u visokiu nauju kvietku, szinos, ir darbininku algos, kad
— z Tu tik pasakyki© man,
ji
apie
savo
mislis!
Jeigu kėlės pakars ar
del darželiu; pagamino truputi dauguma laikraszcziu dar la
asz jau pataikinsiu ir neklau
ir tankiau būti ir tėvui ir mo lauksiu, deszimti metil bet...—
Uždarys in kaĮejima ant
Ant rytojaus nuo Skriaudu ir del sodo, bet vyželiai parke biau brangsta. Redaktoriai, at—• Bereikal jus
tinai pasakyti.
sęs, Netikėtai pratafe Jonas,
y tai •darytuilgo laiko,
— Kodel-g’i ne dabar, Onu mete, ponas Skriaudupi. Mano pio ėjo laiszkas'in Lcnkstuden- liavo labai prastame padėjime sipraszydarni aiszkina kad jie
iszgirde snuo Onutės tokia kal
Tai atsinores joms žadinti
tėvai gaspadoriai ir man jie ti, isz kurio mes imame tiktai ir pasirodo netinkaneziais del jokiu budu negali galas su galu
te? Tas klausė merginos.
ba.
. vyrus.
suvesti.
— Koks tu navatnas, tu no geidžia vyro gasipadorau. O menka straipsni. Tankiausiai skiepyjimo.
— Tu. nuo manės, Onute,
“Saules” redakcija nenori
ri, kad Lenkstudentis parva asz, kaip žinote, priesz ju norą Keidosziuose hunu asz paskui Ant galo- parnesze laiszka isz
neslępkie nieko, pridėjo vyras
ju gimines. Isz reto Szirmins- paczto, kurioje Vincas Keido dar labiau savo skaitytojams
žiavęs namo žinotu viską ir ei neeisiu.
Ne taip labai seniai^
truputi pamislyjes, ka nereiks
tu 'žinomu keliu su savo intri — Ar gal tai būti, pana kai, isz kuriu vienas sziame pa szius tėvams rasze apie sugry- pabranginti “Saule” ir nepa
Jeigu niotere atliko savo
tėvams žinoti, tai jie ir nežinos.
O jau jeigu reikia tave kur nors Gaspadoriszka užduoti kaipo: gomis. Supraskie, jog tada bus Ona! Vėl suriko Skriaudupis, vasaryje veda paczia. Syki ma- žimo namo po porai sanvaieziu. brangins, jeigu kaip nors bus
iszgirdes toki nelaiminga gala cziau Kurpiuna, katras dabar Visi namai Sujudo. Sujudo ir galima iszsisukti!
lengva jam inkasti.
Prižiūrėjo gerai narna,
užstoti, tai ne kas kitas už
Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redakužimtas labai savo namais ir Onute, bet prie jos džiaugsmo
— Asz jam dantis iszmu- savo viltims.
stos kaip tik asz.
Viską padare ant laiko,
— Ar-gi jus velytumėte sodu. Klause sveikas, koks vy kaip; kada smelkėsi ir jausmas cija labai gražiai praszo visu
sziu kaip pasiutusiui szuniui.
Vaikus užlaikė ežy štai,
— Dėkui Dievui, Jonuti, da
— O kas naudos bus isz to? sau tamsu kaimienai vietoje ap- ras labiausiai dabojusi Onutei? grasinanezio pavojaus, vienok “Saules” skaitytoju in laika
lig sziol tokio reikalo ne buvo Kožna pageidimą, savo vyro
užsimokėti už savo prenumera
Tiesa, tu jam dantis iszmuszi szviesto žmogaus, norints ir ne
iszpilde ir t.t.
ir gal būti, jog ir ne bus ilgai,
ta, kad redakcijai butu mažiau
bet vis jis tave in'kas. Man ro su, aus Vincu Vincas ir-gi ne
Tai sakydavo kad
Pirkie
U.
S.
Bonus
Pirkie
U.
S.
Bonus
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
dos geriaus davus jam malku gaspadorius? Ar ir mintis juToji niotere buvo tikra
luoja ant laiko užsimokėti.
Ant Gavėnios
pagali koki kasti, tegul jis ir negaspadorius, o tik gal už jo
niotere,
Pirmiau ‘‘Saules’’ redakci
Iszpildydama savo privaloma dantis iszsisuktu pats ir tegul jus eitumete.
No. 197 Graudus Verksmai
ja galėdavo laukti per koki tai
— Ponas Skriaudupi, asz
gautu paskui kaip szuva. —
Kaipo gera gaspadine ir
arba Pasibudinimas prie Aplaika, kol skaitytojai užsimoka
— Kad nemistu jis, kad jis nesakau ar eicziau už jo, ar nepati.
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
už savo prenumerata. Mes jums
eicziau. Asz tik sakau už ko
mane inkas!
su Jezuso Kristuso. Knygute Daugiau nuo jos nereikalavo,
POLICE!
siusdavome “Saule” kad ir per
— Petruti, asz nežinau ar mane tėvai leistu ir už ko teks
O ir jos visas svietas,
reikalinga ant Gavėnios, pagal
*1?HE ALOST FAMOUS FOLICE
kelis menesius, ir laukdavome
jis» inkastu ar tave ne, bet jis eiti.
Radosi tarp keturiu sienų
! ORGANIZATION IN THE WORLD
senoviszka būda 15c..
IS SCOTLAND VARO. ITS
kol jus užsimokėsite, “bet da
Dabar .suprantu, jusu szirdis
rengiasi mane inkasti. Ir turiu
16,000 MEN PATROL ANP 4’
jos namelio,
SERVICE
734
SQUARE.
No. 198 Gromata arba Muka
bar, aplinkybes tokios, kad mes
MILES OF LONDON. THE
Ir buvo visame užganadinta. pasakyti, jog asz ji pažįstu ge užimta Vincu Vincą ar LenkPOLICE FORCE, FOUNPEP By
musu Iszganytojaus Jezuso
negalime laukti!”
SIR ROBERT PEEL, WERE
Bet paskutinuose metuose, riau už tave ir mislyju, jog jis studencziu, tu gal laukėte, vie
FIRST CALLED ’PEELERS;
Kristuso, peraszyta isz gromalater: bobbies:
Už tai, mes visu savo geru
savo prižadejima iszpildys. nok veltui?
Užėjo dideles permainos
tos rastos grabe musu Iszgany
skaitytoju labai gražiai praszoVieno asz dėlto norecziau, kad —• Perpraszau! Man trum
tarp moterių.
tojaus Jeruzolime 10c.
me priesz laika, ar nors ant lai
Sziandien niotere susiprato, inkastu mane skaudžiai, kad pa laiko tokia kalba klausyti,
WORDS.
No. 202 Novena, Stebuklin Idant laikytis su progresu, kasdamas nežinotu kur kasti, užpykusi Onute atkirto ir inejo
ko už “Saule” užsimokėti, kad
”'eyT
MEAN
A
WHOLE
LOTgo Medaliko Dievo Motinos
mes galėtume jums “Saule”
atgal in stufba, palikusi poną
Ir visokiomis permainoms, kur butu skaudu.
_
WE
MEAN
Garbei 15c.
vis siuntinėti.
S— Ant szitokiu tavo žodžiu Kreipesoriu anapus duriu apduTai turi permainyti būda
savings
eauo*
No. 203 Tretininkių Serapsignupforthb^^
Daug laikraszcziu yra insteiOnute, asz negaliu priesizinties, moti Savo žodžius.
savo gyvenimo.
TOLL CALL!
Before the invention of the telegraph,
phiszkas officium 15c.
AT THE PAy officfge taip vadinama “Popieros
*
Turi eiti drauge su progresu, bet....
WHERE YOU WORK/
Toks atsisveikinimas vienok
MESSAGES WERE TRANSMITTEP OVER HUNPREPS OP
MILES eV USE OF SEMAPHORES. TOWERS WERE
Fonda,” in kuri renka aukas
No. 194 Trumpas Katekiz Dalyvauti drauge su visu
USEP FOR TRANSMISSION — THE LONGEST SYSTEM
nei pertarnavo ponui SkriauRAN FROM GERMANY TO RUSSIA, A DISTANCE OF
isz savo skaitytoju, kad butu
mas pagal iszguldima Kun. PiOVER 1200 MILES.
svietu.
dupui ant rytojaus vėl ateiti in
Į®=A
B
CELA
=
5A
galima laikraszcziams popie
liauskio, su nekuriais naudin
Mokytis ir iszsivystyt
Keidoszius, naudojantis isz
ros nupirkti. Mes tokio fondo
gais padėjimais 35c.
savo protą,
Iarba pradžia ;; laisvos laiko pasisvecziduti ir
neturime, bet nuoszirdžiai ir
No. 196 Stacijos arba Kal
Kad butu iszmintinga ir
kojas pramint. O myne jisai tas
SKAITYMO
!;
vieszai padėkotume tokiems
varija, 15c.
Atsakanti del iszauginimo
kojas per apygarde. Kaip ans
geriems musu laikraszczio rė
jaunos gentkartes.
...ir... i; vargszas szunelis. In treczia.
Užsisakant knygas, reikia
mėjams, kurie ir mums padėtu
diena vėl atsilankė, bet jau
paminti tik numeri. Pinigus
RASZYMO
nusipirkti popieros “Saulei.”
Onutės suvis neinate, ir eida
.siuskite per paczto Postal Note
Kokiu budu tai atsitiko,
Bet, kas mums ir jums svar
BV INVESTINČ IN U.S.SAVINGS BONDS SENSIBLE FORWAPO LOOKIN& AMERICANS
Money-orderi arba Express Kad niotere būdama antru
64 pus. Did. 5x7 col. ;l mas namo grasino, kumszczias
ARE eiV|N<? THEMSELVES A BREAK Bv LOOKINS TO THE FUTURE ANP
biausia, tai “teisingas atsily
6UVIN0 US.SAVINGS BONDS. WUv WAIT— START VOUR
su gni auždain as.
Money orderi. Nepamirszkite
Sutvėrimu amt svieto,
PR06RAM TODAV!
_________
Dabar
Po
25c.
•:
ginimas,
” mes galėtume “Sau
dadeti 10 c. ekstra d«l prisiun— Na, gerai! Tu dabar
Sziandien yra pirmutine
Saule Publishing Co.,
]!
le” leisti, ir kad jus galėtumėt©
timo kasztu. Adresas:
mandrauji, palauk! Pateksi tu
visame?
Mahanoy City, Pa., U.S.A. Į Į
ja vis skaityti!
u
ant galo in mano nagus, tada Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.
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keliu dienu, kad sustabdžius brolius ir keturios seserys. Ve kariszka akademija, “West ri stoti in szita Akademija be Burbon Wells ir Leonard ar politikierius tiek pinigu ne
Payton buvo sužeisti.
per daug pirkimą ir skolinimą. lionis prigulėjo prie Apreiszki- Point’’ dabar skundžiasi kad politikos ir be politikierių.
sutiko padėti ant rankos, kad
jai
trūksta
kandidatu,
studen

Jeigu
szita
akademija
nori
1110
Paneles
Marijos
parapijos,
To troko draiverys tuo laiku dažinojus apie Eisenhowerio
Sustabdė aukso prekyba, ir intu.
daugiau studentu ir mokytu, dalino ta paczta, tuos laiszkus sveikata. Visi tyli, ir Eisenhosake visa auksa valdžiai ati taipgi narys in Good V ill Ug
— Kovas — March. Tre- duoti; 1770 m., Bostono, Mass., niagesiu draugijos Frackville- Kongresmonas Joe L. Evins, gabiu studentu, tai ji turės su- ir ryszulius, kai ta bomba su werio daktaras tyli ir laukia.
Demokratas isz Tennessee sako sitvarkyti ir atsikratyti visu i sprogo.
i
czias menesis szio meto. Kovo’ Skerdynes, trys užmuszti, asz!
tu
politikierių
ir
imti
tuos
stuPaczto
troko
draiverys
sako
I
kad szita Akademija dabar no
menesis atsisveikina su žiema tuoni sužeisti, kai Amerikierėtu priimti apie penkis szim- į dentus, kuriems mokslas labiau s kad kai tik jis ta ryszuli iszme- Į
ir pasisveikina su pavasariu. cziai susikirto su Anglijos ka Girardville, Pa.—
Buvus miesto gyventoja, ponia tus kandidatu daugiau.
Kovo menesis yra audringas, riuomene.
į rupi negu politika.
į te pasigirdo baisus trenksmas j
szaltas ir sziltas szlapes ir sau- — Utarniuke pripuola. Szv., Elžbieta Stanevicziene, numirė Akademijos virszininkai sa Iki sziol Senatorius ir Kon-1 kai ta namie pagaminta bomba!
Marei jono, Szv. Perpetua ir ' pareita Subatos vakarai pas sa- ko kad jie rengiasi pradėti gar gresmonas gali du jaunuoliu I susprogo.
— Gerai ’žinomas musu pa Szv. Felicijos, o Tautiszka v o sunu Juozą Staneviczia, 424 sinti savo akademija per tele paskirti in ta akademija kas
czto laiszkaneszis (mailman) Vardine: Raminta. Ir ta diena: M . 3rd uly Mount Carmel. Ve- vizija ir per laikraszczius, kad
John Salmon, randasi in Jef 1935 m., dvideszimts du mili- lione nesveikavo per du metu, prisikalbinus daugiau kandi
lis jokiu budu negali in szita
ferson ligonbute, Philadelf i jo jonai Ainerikiecziu be darbo ir Gimė Lietuvoje, atvyko in datu.
(Tasa Nup 1 Puslapio)
ims paszelpa isz valdžios; 1947; Amerikai 1911 metuose kuri gy Mums iszrodo kad ežia tokie akademija stoti.
je del gydymo.
— Subatoj pripuola Szv. ni., Augszcziausios 1Amerikos j veno Shenadoryje per* koki tai pagarsinimai visai nereikalinTHOMASVILLE, GA. —
! kiolikos metu in kalėjimą'.
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tam
apsigyveno
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ilgai
szita
akademipo
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John
L.
Leį
laika
Kunigunda, o Tautiszka Var
Kardinolas Mindszenty Ven Prezidentas Eisenhoweris jau
>,
o
apie
trys
i
meneaugszcziausia
ir
geriausia
ant!
wisas,
mainieriu
bosas
yra.
kai-)
rardvilleje
dine: Taleina. Ir ta diena: 1931
grijos augszcziausias Vysku kelios dienos kaip prailgino sa
. savo Tncn
evinfn
hmm
-J
i.
viso
svieto,
buvo
politikierių
apsigyveno
pas
tas,
už
tai
kad
jis
nesustabdė
*siai
atgal
;
m., “The Star Spangled Ban
pas buvo paleistas isz kalėjimo, vo atostogas ir lošzia golfą su
valdoma.
mainieriu
streikas,
Lapkriczio
sunu
Juozą,
Mount
Carmel.
Jos
ner” buvo Amerikos Kongreso
. ir jam buvo pavėlinta apsigy savo draugais. Jis sako kad jo
paskirtas himnas kaipo viso (Nov.) menesyje, kai jam buvo vyras Petras mirė 19pl m. Pa-Į Jaunikaitis kitaip negalėjo
venti in kliosztoriu Pietiniame nutarimas ar stoti in rinkimus
NEW ORLEANS, LA. —
valdžios
insakyta;
1836
m.,
liko
du
sunu:
Joną,
isz
Schuylir
dabar
negali
in
szita.
akade
musu kraszto tautiszkas him
ta, ’ar ne Pareis isz j° to golfo 1°_
Namie padaryta bomba suspro Vengrijos kraszte, iBet
nas, giesme. Tas himnas pirmą “Alamo Karas.” Alamo mies kill Haven ir Juozą, Mt. Car mija stoti, kaip tik per savo
kliosztoriu sergsti ir peržiūri szlmo. Jeigu jis jausis gana
go paczte, in New Orleans.
valstijos
Senatorių
ar
Konmel;
seseri
Lietuvoje
ir
anūke.
telis
buvo
misijonieriu
Pranjį syki pasirodė laiikrasztyje
sveikas golfą loszti, tai jis bus
Du paczto darbininkai buvo Vengrijos Komunisztiszkos ar- į
gresmona,
kuris
turi
ji
persta

Laidojo
Seredos
ryta
su
apie

ciszkonu
insteigtas,
1718
me

‘ ‘ The Baltimore Patriot ’ ’,
j tikras kad jis gales dar del
biski apdeginti nuo tos sprogs mijos sargai, ir Kardinolui ne
tyti ir ji paskirti.
gomis
in
Szv.
Vincento
bažny

tuose,
jis
randasi
paeziame
San
Rugsėjo 20 diena 1814 metais;
penkių metu Prezidento pareiKad ir gabiausias jaunuolis ta nezios bombos. Keli laikrasz- valia nei iszeiti, nei svecziu pri
1847 m., Amerikos pacztas pa- Antonio viduryje ir dabar yra! czioje devinta valanda ir pailaii gas eiti.
cziu pakele buvo apdeginti, bet imti.
jokios
vilties
neturėjo
ir
netutautiszka
szventove.
Czia
szimdota
in
parapijos
kapinėse
vartuojo pirmutinius paczto
Jis per pastarąsias kelias
paczto virszininkai sako kad
'rackvilleje.
tas
asztuonios
deszimts;
Texas
j
P
ženklelius, stemipus; 1847 m.,
dienas iszlosze asztuuoniolika.
visi adresai pasiliko ir bus ga
kareiviu
žuvo
stengdamiesi
at!
Florida priimta in Suvienytu
skylių to golfo loszimo, nors jo
lima visus laiszkus ir rysziusiginti
nuo
Meksikonu
kurie
ta
4
Valstijų Unija; 1311 m., Didy
daktarai buvo jam patarė kad
lius pasiunsti in nustatytus ad
sis Lietuvos Kunigaiksztis Vi- miestą užėmė. Musu kareiviu ir į
devynios skyles turėtu jam už
resus. Paczto 'inspektorius yra
marinu
karo
szukis
ir
sziani
tenis paveržė isz Vokiecziu
tekti.
Joseph
Zarza.
Jis
sako
kad
isz

dien
yra:
“
Nepamirszkite
Ala

Varmija; 1847 m., in Edin
Iszrodo kad jis ne tik ka
rodo kad ta sprogstanti bom
mo!
”
1857
m.,
Instatymas,
pa-!
burgh, Szkotijoje, gimė Alex
-------- sveiksta, bet yra visiszkai pa(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ba buvo namie padaryta. Jis
vadintas
‘
Died
Scott
Decision
’
ander Graham Bell, kuris iszROCKY MOUNT, N. C. — sveikes.
WASHINGTON, D. C. —
sako kad gana iszliko nuo ryrado telefoną; 1949 m., James nusprendė kad juodukai vergai!
Amerikos Armijos garsiausia lenktynes
nežiūrint svorio, szuliu dažinoti kur ir in ka’ vi Prezidento Eisenhowerio as-! Jo Daktaras Major General
Forrestal, Apsaugos Sekreto negali būti Amerikos piliecziai.
meninis Daktaras ir szirdies Ii- Howard MecSnyder sako kad
ja, kuri giriasi kad ji yra dydžio ar brangumo.
si tie ryszuliai buvo siuneziami
rius pasitraukė isz savo vietos
gu mokslinczius, specialistas, viskas tvarkoj, kad jeigu PreShenandoah,
Pa.
—
del prastos sveikatos. Prezi
Daktaras Paul Dudley, sako zidentas gali tiek golfo iszSirgdama
per
keletą
sanvaites
dentas Harry Trumanais sake
kad jis vieszai paskelbs apie i loszti, jis gali ir savo pareigas
ir
gydėsi
in
Locust
Mt.
ligon

paskirs Louis A. Johnson in jo
Prez. Eisenhowerio szirdi ir jo tinkamai atlikti.
vieta; 1949 m., Norvegija atme bute, Elzbieta Navitsikiene Laliga ar sveikata, jeigu tas, kuGal nei vienas kitas Prezizickiene,
nuo
157
W.
Washing!
tė Sovietu Rusijos pasiulinima
ris nori apie tai žinoti paaukos dentas tiek atostogų, tiek va
ton
uly.,
numirė
pareita
Petny■
neužsipuolimo sutarties, ir su
ne mažiau kaip penkios de- kaciju nėra emes nuo savo darežia,
ketvirta
valanda
popiet.
tiko pradėti derybas su Vaka
szimts tukstaneziu doleriu del bo kaip Prez. Eisenhoweris.
rais, kaslink Atlantiko Ka- Gimė Lietuvoje, po tėvais va- ]
vajaus del szirdies ligos gydi- Bet tai mes jam nepavydime,
dinosi Elzbieta Kukietiute. Jos!
riszkos sutarties.
nimo.
Jeigu mes butume jo vietoje,
vyras mirė 1953 metuose. Pali- į
Szitas daktaras sako kad mes gal dar ir daugiau atosto— Ana diena lankėsi mies ko sunu ir duktere. Laidojo Pąjam jau ligi gyvo kaulai insi- gu imtume negu jis. Jis dabar
te, ponia. Helena Kovakiene isz nedelio ryta, su apiegomis in
pyko visu tu laikrasztininku ir i yra insitikines kad nei vienas
Shenadoro, kuri svecziavosi Szv. Jurgio bažnyczioje devin
politikierių klausinėjimai, ir žmogus nėra taip reikalingas
pas savo drauges, ir prie tos ta valanda ir palaidota in pa
dabar jis pasirengęs viską apie Vaszingtone, kad jis negalėtu
progos atlankė “Saules’’ Re rapijos kapinėse.' Gra’boriai
Prez. Eisenhowerio sveikata keleta sanvaieziu ar keletą me
dakcija, kuri atnaujino pre Oravitz laidojo.
pasakyti tam, kuris sutiks pa nesiu pasitraukti ir savo pa
numerata už laikraszti “Sau — Marijona Talaviczrene,
aukoti penkios deszimts tuks reigas kitiems pavesti. Ir tai ne
le” del savo mylimo tėvelio, nuo 534 W. Washington
uly.,
O
v z
taneziu doleriu del Szirdies Li tik jam, bet visam krasztui in
ponas Matiejuszas Skrobulis. kuri sirgo trumpa laika, pasi
gų vajaus. Iki sziol nei vienas sveikata, kad jis nesistato tokis
kaipo gimimo dienos dovana. mirė pareita Petnyczios vakare
redaktorius, laikrasztininkas mums visiems reikalingas.
Acziu už atsilankyma.
in Locust Mt. Įigohbute. Gimė
— Kita sanvaite: Nedelioj Lietuvoje. Jos vyras Antanas
pripuola treczia Gavėnios Ne- mirė 1939 metuose. Paliko duk
delia, taipgi Szv. Kazimiero terį, du sunu, broli ir du aliu
Lietuviu Globojas, o Tautiszka kus. Laidojo Seredos ryta yni
Vardine: Daina. Menulio at Szv. Misziomis in Szv. Jurgio
maina Delczia. Taipgi ta diena: bažnyczioje devinta valanda ir
1789 m., Amerikos pirmutinis palaidotas in parapijos kapinė
laidojo.
Kongresas po Nauja Konstitu se. Graboriai Oravitz
*
cija susirinko in Federal Hall, — Buvęs miesto gyvento
New York mieste; 1861 m.., Ab- jas Jeronimas Levonaviczius
rahomas Lincolnas užėmė Pre kuris kitados turėjo Graboryzidento vieta; 1791 m., Ver te mieste, staigaį pasimirė Phi
mont valstija prisijungė prie ladelfi jo je pareit a Subatos ry
Suvienytu Valstijų sau jungos; ta. Velionis paliko savo paezia
1863 m., baudžiava panaikinta Agnieszka; du sunu; duktere ir
Lietuvoje; 1944 m., Amerikos sesere. Jo kūnas likos parveszcroplanai pirmąjį syki puolėsi tas in Shenadoryje pas Grab.
ant ir bombardavo Berlyną; Flahertty isz kur laidotuves
1949 m., Maskvos radijas pra- invyko Utarninko ryta su apie
nesza kad Viszinskis ulžima Už gomis in Szv. Jurgio bažny
sienio Ministerio Molotovo vie czioje 9 valanda ir palaidotas
ta. Molotovas pasilieka kaipo in parapijos kapinėse.
Premierio pasiuntinys; 1949
Frackville, Pa. —
m., Žydelkaite Judith Coplon
su Kuškiu Valentin A. Gubit- Kazimieras Lapaczinskas štai- i
chev buvo suimta ir suaresz- gai pasimirė Panedelio ryta,
tuota. Jiedu yra intarti už 9:30 valanda savo namuose 226
sznipinejima ir iszduodama So. Nice uly. Velionis buvo
daug Amerikos paslapcziu So angliakasis. Jis ta diena dirbo
Packer Nr. 5 kasyklose, ir jaus
vietu Rusijai.
— Panedelyje pripuola Szv. damas nesveikas, gryžo namo
Televizijos ir muving piksano trylikta diena. Ji buvo
Frederiko ir Szv. Andrijono, o ir po> tam gavo szirdies ataka
czieriu loszike, Polly Ber ženota su losziku Jerome
Tautiszka Vardine: Adakris. li ir pasimirė. Gimė Gilbertone, o
gen, ežia su Freddie Fields,
Courtland; o jis buvo ženotą diena: 1953 m., Premieres kitados buvo konstabelium szi-,
tas su loszike Edith Fellows.
vice-prezidentu Muzikos
Juozas Stalinas pasimirė. Jo tam miestelyje. Paliko savo pa
kompanijos, New York mies Jiedu dabar sako kad jiedu
tikras vardas ir pravarde, Juo ezia Veronika, po tėvais Bente. Jiedu prisipažino kad jie ketina ant keliu sanvaieziu
zas Vissarionovich Djugashvi- dinskiute isz Gilbertono; ketu
iszvažiuoti in Trinidad.
du buvo slaptomis apsiženije
li; 1933 m., Prez? Franklin D. rios dukterys; penkis sūnūs,
in Alexandria, Virginia, VaRooseveltas uždare bankas del keliolika aliuku ir anūkes ir du
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