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MOKSLINCZIUS
NUDURE JAUNA
DAKTARA
NUŽUDINTAS

Isz Amerikos

67 METAS

V. L. Boczkownki, manor and Mgr.

KVAILA LYGYBE

Basa Karaliene

IZRAELIS. — Daug Žydu
daktaru, lajeriu ir mokytoju, į
zCHICAGO, ILL. — Vidur- pabege isz Vokietijos nuo Hit- j
amžio vyras sugryžo in ligoni lerio, buvo priversti paprasto
ne, kur jam buvo operacija pa darbininko darba dirbti Pales
daryta ir nudure ant smert jau tinoje.
BALTIMORE, MD. — Dvi- na, mokini daktara.
Tenai Žydai taip priprato
Dvideszimts
penkių
metu
deszimts penkių metu amžiaus
matyti mokytus žmones, pro- j
WASHINGTON, D. C —
amžiaus,
jaunas
mokinys
dak

medicinos studentas yra intar-'
fesijonalus paprasta darba dir-I
Prezidentas Dwight Eisenhotaras
Bruno
Epstein
buvo
nu

tas už nužudinima vieno moksbant, kad ir dabar jie nenori to- i
weris vieszai, publikai iszkil-j
durtas
in
Cook
Apygardos
Li

lincziaus
isz
Allentown,
Pa.
kiems mokytiems žmonėms di
mingai paskelbė ir pranesze
gonine.
Iszrodo kad tas studentas pri
desnes algas mclketi. Kai tik
kad jis sutinka stoti in Prezi
Ligonines
policijos
virszitrenkė ta mokslincziu, kai tas
jie daugiau algos pareikalauja,
dento Rinkimus antru kartu ir
ninkas,
Fred
Hertwig,
sako
mokslinczius seilinosi prie gra
tai visi kiti darbininkai pana- ‘
eiti Prezidento pareigas dar
kad
tas
to
daktaro
nužadintožuoles, szokikes viename kliusziai daro.
per kitus keutris metus.
|
jas
yra
septynios
deszimts
szebe, Baltimoreje.
Ana menesi valdžia nesutiko
Jis sako kad jis taip nutarė
Daktaras Richard M. Wick, sziu metu amžiaus Kinietis. Daktarams, Advokatams ir
ir nusprendė tik po keletą pa
i penkios deszimts trijų metu i Vienas ligonines darbininkas Mokytojams pakelti
algas.
sitarimu su savo daktarais, ku- į
suėmė
ji
ir
paėmė
isz
jo
du
di

© MURAY
! amžiaus mokslinczius isz AlAsztuoni tukstaneziai szitoikiu
rie jam užtikrina kad jis gana
deliu peiliu. To Kinieczio var
;
lentown,
kuris
dirbo
in
Bethle

profesijonalu iszejo ant strai-|
sveikas ir drūtas tas Preziden-1
PREZIDENTAS D. EISENHOWERIS
das yra Jim Go.
hem
Steel
kompanijos
ofisus
ku.
to pareigas tinkamai atlikti.
Apie sanvaite atgal jam bu
pasimirė
nuo
galvos
praskeliKiekvienas paskutinio kurBet, jis greitai pridėjo kad Prezidentas niekados neatsisa Dabar klausimas: ar Vice-Prevo maža operacija padaryta, ir palo skarmalas, kiekvienas be
mo,
kai
jis
buvo
užpultas
in
jis per ta Prezidento rinkimo kė antru sykiu stoti in rinki zidentas Nixonas vėl su Eisenjis buvo sugryžes in ligonine, moks is snarglius gali visa ko
howeriu stos in rinkimus, ar Lord Baltimore vieszbuti, ko
vaju niekur nevažines su pra mus, kai jo partija ji kviete.
pasiskusdamas kad ji sopulius sere bliauti apie lygybe, iki jis
telyje.
kalbomis, bet tik per televizi Bet kas tikrai naujiena ežia, Eisenhoweris ji pastums in szaSuimtas ir intartas už to sumažintu. Kai tas jaunas dak suserga ar in beda pakliūva.
li
ir
kita
kandidata
in
ta
vieta
ja kreipsis in žmones.
tai kad Prez. Eisenhoweris, padaktaro ir mokslinczio nužudi taras nesutiko duoti jam jokiu Tada jis jau pagelbos szaukiaIrano Karaliene, Soraya,
pasirinks?
Kad jis nutarė vėl stoti in reikszdamas kad jis sutinka
liekarstu,
pasiaiszkindamas,
nima yra medicinos studentas,
si. Kai daktarai, lajeriai, mo su savo vyru czia aplanko
rinkimus, tai mums visai ne stoti in rinkimus, sutinka eiti
Demokratai dabar isz anksto Gregory M. Delli-Pizza, isz kad jis tik mokinys ir turi kitu kytojai ir inžinieriai sustraika- ■ grab a to kraszto garsaus va
naujiene. Mes tai sakeme ir ra- Prezidento pareigas per dar sako kad jie per rinkimus isz- Maryland Universiteto. Kai daktaru pasiklausti, tas Kinie
vo, tai tada visi susiprato ir do, Mahatma Gandhi in Del
szeme kai tik jis buvo susirgęs. keturis metus, sutinka vado kels Prezidento Eisenhowerio ■ policijantai atėjo pas ji jis ra tis, nuėjės namo, pasiėmė du
pamate kokia tuszczia ir kvai hi miestą. Irano valdytojas
Mes sakeme kad nei ponas Ei vauti savo partijoje, bet jis nei sveikata ir klaus ar jis pajiegs miai pasakė: “Asz jusu lau peiliu, sugryžo in ligonine ir
su savo žmona atsilankė in
la ta lygybe.
senhoweris negales tos pagun žodžio nepasake apie Vice- visas Prezidento pareigas at- kiau.’’ Jis buvo suaresztuotas nudure ta daktara.
Kai Universiteto durys užsi Indija su savo kraszto reika
dos atsikratyti, nes nei vienas Prezidenta Richard Nixona. I likti.
Daktaras
Epstein
buvo
ir in kalėjimą patupdintas be
darė, kai ligoninėse nebuvo lais. Czia yra paprotys kad
mokslus iszejes in Chicagos
jokios kaucijos.
daktaru, kai vaikai sugryžo isz į tik basam valia prieiti prie
Northwestern
Kataliku Bažnyczios Vysku- gauti pavelinima draivinti ša i Policijantai sako kad tas Universitetą,
mokyklų nes nebuvo mokytoju, garsaus ar szvento žmogaus
pas tuojaus davė žinoti, kad vi- j vo automobiliu in darba ir su studentas Delli-Pizza, isz Universitetą ir in kelius kitus
tai tada visi pamate ka tokia grabo.
Universitetus.
Jis
nebuvo
žekitais
savo
reikalais
nežiūrint
si tie, kurie juodukus taip nu- j
Mahatma Gandhi buvo ne
Weirton, West Virginia, isz
j u kvaila lygybe reiszkia.
Į
notas.
—
skriaudžia bus isz Bažnyczios, to kad jam laisniai yra atimti. pavydo taip supyko kai tas
tik garsus savo kraszto va
Vienas Žydas visu mintis
das, bet visu to kraszto žmo
MONTGOMERY, ALA. — iszmesti, ekskamunikuoti. Jis j Dabar tokiu pavelinimu ne j daktaras dasiliete jo “girlisžreiszke kai jis pasakė: “Gal
nių yra laikomas kaipo praSzitame, Montgomery mieste visiems savo klebonams insake ; bus. Dabar ir mažiau papirki frentos” merginos, dvidePonas Dievas gali visus lygiais
naszas ir szventasis.
gyvena apie szimtas dvide- priimti juodukus in savo para mu bus kai visi tokie prasikal szimts septynių metu amžiaus
laikyti, bet tik pakvaiszes dur-'
szimts tukstaneziu žmonių, ir pijines mokyklas ir jokio skir timai turės eiti per Harrisburg, Charlotte Holland, kai ji szoko
nius lygiais laikytu Hadassah
jie dabar visam musu krasztui tumo nedaryti tarp baltu ir o ne per vietini skvaijeri.
tame kliube, kad jis susikirto
ligonines daktara ir fabriko
jucdu niekiniu.
LAREDO, TEXAS. — Sep- darbininką ar farmeri.’’
daro sarmata.
su tuo daktaru ir ji partrenke
Czia juodukai nutarė neva- i
ant grindų. Daktaras neatgavo tyni kaliniai, kuriu tarpe ran
dasi du broliai Karables, pabė
žiuoti ant miesto autobusiu, už
sanmones ir pasimirė.
tai kad jiems nevalia sėstis
Policijantai spėja kad tas tos go isz Webb apygardos kalėji
greta su baltaisiais žmonėmis.
szokikes meilužes gal per klai mo apie vidurnakti, kai jie suViena juoduke buvo suareszda užsipuolė ant to daktaro ir mus:e sarga ir taip paspruko.
HARRISBURG. PA. —
tuota ir turėjo dyvlika doleriu
Kalėjimo virszininkai sako
mokslincziaus, nes Daktaras
Pennsylvanijos valstija sugra
užsimokėti už tai kad ji nesuti
Richard Wick labai retai kada kad tie kaliniai nustume savo
žino draivinimo laisnius tiems
ko autobuse sėstis užpakalyje,
į lankėsi in tokius kliubus ir kambario spyna ir sumusze ka
žmonėms, kurie buvo savo lais
kur yra paskirta juodukams Į
! nieko bendra neturėjo su to in lėjimo sarga. Sumusztas kalėji
nius neteke, kai jie buvo suvieta.
' simylejusio studento meiluže, mo sargas yra policijos virszii aresztuoti už per greita važlaPer dvylika sanvaieziu visi
ninkas Chief Floeg.
Į szokike.
vima.
juodukai nevažiavo autobu- Į
Karabelas broliai buvo in
Valstija penkis tukstanezius
sais, bet pešti ėjo in darba. i
kalėjimą patupdinti už pasivotokiu laisniu jau sugražino, ir
Daug žmonių tiems juodukams i
gima po prievarta Lakuna, kauž keliu dienu dar kitus tris j
raidas davė ir duoda in darba. I
nninka in Laredo, ir už paszotuksatnezius sugražins.
Policija suaresztavo szimta
vima poncijanto in California.
£zitaip daroma už tai kad
penkiolika tu juoduku vadu, i
i
---------Jie yra Michael John, dvideinstatymai kaslink tokio prasi
kuriu tarpe yra daug kunigu ir
CLARK, N. J. — Du vagiai, szimts asztuoniu metu amžiaus
kaltimo yra permainyti.
kunigužiu.
su atprovintais revolveriais ir Spiro Peter, trisdeszimts vie
Per asztuoniolika metu Penn
Vienas juodukas kunigužis' sylvanijos Instatymas kaslink
inejo in sznapso sztora, ant no meto amž aus.
yra pasakęs: “Musu valstija ne j tokio prasikaltimo, bausme bu
Westfield Avenue ir pareikaJames Belton, dvideszimts
mus dabar teisia, bet yra viso vo netekti savo laisniu del de
| lavo isz to sztoro savininko, devyni u metu amžiaus, isz New
svieto pati teisiama.
Abe Baumel ir jo szvogerio, York, kuris lauke pasmerkimo
vynios deszimts dienu. Ir tai
Visi kunigai ir kunigužiai buvo už pirmutini prasikalti
Enrico Gannett kad jiedu vi ant devynios deszimts devynių
buvo paleisti po trijų szimtu mą.
Iszrodo kad kiekvieno sei- sus pinigus jiems atiduotu. Va metu už nužudinima vieno žmo
doleriu kaucijos.
Dabar už pirmutini prasi- ■ mo nariai apart bėgamu rei giai pasiėmė visus pinigus isz gaus, teipgi su jais pabėgo.
Kunigužis Martin Luther kaitimą draiverys gauna tik kalu ir biznio, vis jaueziasi sztoro registerio ir paskui dar
Kiti pabėgusieji yra dvide
kad
jie
turi
pasirinkti
sau
gavo
pusantro
szimto
isz
szvo

King saiko kad valstija gali ji perspejima isz Harrisburg; už
szimts metu amžiaus Charles
karaliene.
gerio
Gannett
kiszeniaus.
ir kitus kunigužius aresztuoti į antra prasikaltima jam laisniai
Way mirė, dvideszimts vienoj
kasdien, bet nieko isz to nebus būva atimti del trisdeszimts
Du kiti tu vagiu draugai lau meto amžiaus Wil iam J. Lee;
Optometrists, tie kurie
nes valstija yra pasistojus dienu.
pritaiko "akuliorius, akinius ke prie duriu automobilyje, ir dvideszimts penkių metu am
priesz visa Amerikos kraszta Kai kurie sako kad tai klai- Į žmonėms, laike savo seimą, paskui visi keturi nuvažiavo. žiaus Richard Bernard. Visi
ir ilgai negales taip prieszintis. | da taip sumažinti bausmes, jie New York mieste, ir, kad neApie ta pati laika policijan yra isz Tulsa, Oklahoma. Su
Amerikietis kareivis, Ken miesto.
Valstijos gubernatorius, Ja- sak° kad dabar daug daugiau pasidavus kitiems seimams, tai gavo žinia kad vienas au jais pabėgo ir keturios de
Armijos inžinieriai ren
mes Folsom, galu gale atbudo, žmonių nieko nepaisius ir va- ir jie nutarė pasirinkti sau tomobilius baisiai greitai va szimts trijų metu amžiaus neth A. R. Durfield, isz An
susirupino ir iszsigando, jis žinos kaip važiavo.
karaliene. Jie pasirinko lo- žiuodamas susimusze su vienu Ralph Victor Gordon, isz San na Marie, Florida, narys ar giasi szituos ledus susprog
dinti, kad pavasaryje upes
greitai suszauke bendra baltuBet szitas naujas instatymas szike, gražuole, Kipp Hamil stovineziu automobiliu, polici Mateo, California. Visu poli mijos inžinierių kompanijos,
ju ir juoduku vadu susirinki-. kitais budais prasikaltėli nu- ton, ir pakriksztijo ja “Aku- jantai spėja kad tai buvo tu cijantai ir teismas laukia in Vokietijoje, tiria ir mieruo- i neužtvintu kai tas ledas pra
dės' leistis.
San Francisco, Calif., už kitus ja ledo storuma ant Main
ma, kad kaip nors visa ta ne- j baus. Pirmiau, kai žmogus ne lioriu Karaliene’’ del 1956 vagiu automobilius.
□
C3
C3 .i.
i prasikaltimus.
upes, netoli nuo Wuerzburg
lemta klausima iszriszus.
i teko savo laisniu, jis galėjo metu.
_____
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pasaulis szvenezia jas dideliu tems, pirkdami ir ■ dažydami reikėjo' būti be galvos, be. akiu. No.102— Prakeikta, meilin No.158—A p i e Kapitonas
;
kriminaliszkas apraszy- Stormfield Danguje; Pabėgė
dvasiniu pakilimu ir stengiasi marguczius, prisiminkim var ,Reikėjo būti tokiu kvailiu, gas
In Brisbane, s Austrai i joje, sutikti ir praleisti gražiai ir ge esanezius, alkstanczius ir kaip tamista.
1 mas, 202 pus, 50c.
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
William Young turėjo užsimo kilniai. Mes Lietuviai, szalia paliegusius. Paskirkim nors — Nesiskubinkite teip jau No.103—Vaidelota, apysaka Vagis. 60 puslapiu, 20c.
kėti trisdeszimts trijų doleriu religiniu pareigu atlikimo, ruo- maža dalele tos sumos, kuria kvailyti mane, gal ne tiek asz isz pirmutines puses szimtmeNo.160—Apie Po Laikui;
1890 metuose tik ketvirtas bauda. Jis baisiai inpyko kad sziame dar ir Velykų stalus ga- iszleisime Velykų dovanoms ir kaltas kaip tamista. Dedamas Iežio iszimta isz Lietuviszku Per Neatsarguma in Balta
nuoszimtis ženotu moteriszkiu 'Strytkaris pravažiavo pro vie limai puoszniau, invairiau ir Velykų stalui. Siųskim savo in rugius pundeli laikraszcziu užlieku. Su paveikslais. 177 Vergija; Pusiaugavenis ; Vieszėjo in arbus; sziandien dau ta kur jis stovėjo ir jo1 lauke. soeziau. Velykų margucziai už aukas Velykų proga patyru asz peržiurėjau kokios; žiūriu dideliu puslapiu, 35c.
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
giau kaip dvideszimts treczias Jis greitai pasisamdino taxi ima bene pirma vieta tame siam paszelpos darbo vykdyto ant virszaus Lietuviszka. laikNo.lll—Sziupinis (3 dalis) Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
nuoszimtis ženotu moteriszkiu cab, pasivijo ta strytkari, už- puosznume. Gražus tai papro- jui Bendrajam Amerikos Lie rasztis. Na, asz mislyjau, kad talpįnasi sekanti skaitymai: Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
dirba in sztorus ar fabrikus. szoko ant jo, ir tam kundukto-1 tyys, girtinas ir pilnai palaikyti tuviu Paszelpos Fonduo, Balt ir visos tokios. Mano kalte, kad Yla isz maiszo iszlins; Apie bo dės ir Kitus Dangiszkus Kū
ui, 105 Grand Street, Brooklyn nepažiurejau tol i aus....
riui davė staeziai in uosi, su nas.
ba ka negalėjo savo liežuvio nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
Kai vienas žmogus, in Sac rikdamas, “szitas tave pamo Džiugu, kai prie Velykų sta 11, New York. Jis žino visus — Na, matai ir pats prisi- sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
ramento, California buvo .su kins, kad reikia sustoti ir visus lo susirenka visa szeimyna, ir varge esaneziuosius: vaiku- paižinsti. Bet tai da vis nieko. Galinga ypata galybe meiles; Apie 100 puslapiu35c.
aresztuotas už per greita va- j paimti ant tavo stry'tkario! ” dvasios ramybe apgaubia vi ezius, senelius, ligonius, gau Gal tie nesupras kas czionai Raganiszka lazdele; Boba kaip No.166—Apie Sūnūs Mah
žiavima su savo automobiliu ir
sits. Tai yra tikroji bendruo sias szeimynas, nes jie visi darosi ir netikės žodžiams Kei- ir visos bobos; Teipgi juokai, kiaus; Iszklausyta Malda
buvo nubaustas ant tukstan- In Passaic, New Jersey vals mene,' bent jos natūralioji ir Balta gerai pažinsta ir jo pa dosziaus.
rodos, trumpi paša kai tymai ir Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
czio doleriu baudos, jo žmona tijoje, Allen Irving buvo teisė pagrindine užuomzaga. Musu gelbės praszo. Pasidalykime — O jeigu tikės? Paklausė t. t., 52 puslapiu, 20c.
No.172—Apie Duktė Mariu;
už keliu valandų atėjo in teis jo nuteistas ir pasmerktas ant laikai neramus ir pilni skriau tuo budu savo Velykų stalu su Skriaudupis, ka. gali žinot.
No.112—Trys apysakos apie Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
mą su visu maiszu pinigu: devynios deszimts dienu in ka dų. . Ne visi galės prie bendro visais. Nuo to musu stalas ne -— Mat kvailuš esi, imseziai pinigai galva-žudžiai; Ražan$999.99 centais, penais. Vienas lėjimą už tai kad jis buvo ap szoimynos stalo susirinkti ir ne pasidarys menkesnis, o dvasine atverto 'Szkeredelninkutis, ži czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
policijantais teisme jai pridėjo daužęs savo žmona. Jis teisėjui visos szoimynos Velykų stata ramybė ir moralinis pasitenki noti lengva. Jeigu sutvėrė Kei Kristupą; Juokingi szposelei; No.173—Apie Talmudo Pa
dar centą, kad sudarytu ta tūk nusiskundė kad tai sudarys turės. Daug bus tokui, kuriems nimas bus mums dideliu užmo- doszius atvež in miestą ir pa- Kaip traukt giliukingai Einiki slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszdavineti Pinigus. 45 pus.*. 20c.
stanti doleriu.
x
jam labai daug’ nuostolio, nes nebus ne tik Lietuviszko mar- keseziu už atlikta Lietuviszko tupdys, tai žinglins, jog ant. ir kiti szposeliai, 20c.
jis patrotins savo darba. Teisė guczio, bet ir sotesnio kąsnio ir solidarumo ir artimo meiles Keidosziu ne užsitikejo ir jog No.116—Istorija ape Siera- No.175—Kuczios Žemaites;
In Boise, Idaho, sztorninkas jas būdamas sup-ratlyvas ir duonos riekes. Mes Lietuviai darba. Bukime vieningi, pa- man jokio pavojaus nėra. Jei ta. Puikus apraszymas. 119 Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aimagavo laiszka su trumpu raszte- mielaszirdingas žmogus, isz- ypatingai daug tokiu savo bro duokime ranka varge skestan- gu ju ne ims, tai reikia, 'bėgti, puslapiu, 20c.
navymai; Eiles; Kokis Budais
liu ir su dvejais centais, penais. brauke ta pasmerkimą ir jam liu turėsimo Europoje' ir toli tiems. — Jonas Balkonas, Balf daugiaus nieko.
No.119—Keturios istorijos, Apgavikai Apgauna Žmonis;
Rasztelis sake: “Szeszi metai pasakė kad jis galės kalėjimo muose Rusijos plotuose. Tuo Pirmininkas,‘Brooklyn, N. Y.
Už valandėlės po szitu kalbu apie Gražia Haremo NevalninPrietarai ir Burtai; Juokai ir
atgal asz isz jusu sztorelio pas praleisti laika nuo1 Sukatos va tarpu ne visus vargstanezius
pora draugu ėjo keliu lauko ke; Luoszis; Viena Motina;
Paveikslai. 20c.
sivogiau viena saldaine, kuri karo iki Nedėlios vakaro per galime pasiekti, bet yra daug
Keidosziu slėpdamiesi in javus Vaikucziu plepėjimas, 62 pus.,
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
kasztavo du centu. Sztai, asz devynios deszimts sanvaieziu. ju, kuriuos pasiekti galime ir
ar parkasus, kada artinos koks 20c.
dabar tuos du centu jums su
kuriems padėti galime taip KEIDOSZIU ONUTE nors vežimas arba žmonių pul No.120—Dvi istorijos apie Skaitymo ir Raszymo. 25c.
gražinu. ’ ’
In Morgantown, North Cai- pat.
kas. Teip darydami atėjo ites1 Valukas isz girios; Ant nemuKitokios Knygos
rolina du kaliniai pabėgo isz; Ruoszdamiesi Velykų szvenkryžkelio Keidosziu ir czionai no. 58 pus., 20c.
In South Carolina valstija valstijos kalėjimo. Policijantai
pasislėpė rugiuose. Po valandė No.127—Trys istorijos apie
vienas žmogus taksu rinkėjams visur ju jieszkojo ir nebegale(Tasa Nuo 3 Puslapio)
lės isz Keidosziu kaimo iszva- Duktė Pustyniu; Peleniute; No.178—Tikrausias Kabalas
pasiuntė laiszka su trijų centu jo susekti, surasti. Po apie de
žiavo kretikaį, paskui juos, rai Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. arba atidengimas Paslapcziu
czekiu, sakydamas kad jis yra vynių valandų tuszczio jieszkoman suvis nemalonu būti, ka tas iszjojo Vincais. Tai matant, No.128—Dvi isztorijos: Val- Ateites su pagelba Kazyrom.
skolingas
taksoms dvylikai jimo, policijos virszininkas
mane kad pamatytu su tokiu galvoje Szkeredelninkuczio pa- dimieras; Bedali; 44 pus., 20c 25c.
centu ir jis sztai dabar užmo jau buvo begrysztas in kalėji
kylo visokį abejojimai, o iszdarbu.
No.132—Trys istorijos: Apie No.180—Kvitu Knygute
ka czverti savo skolos, ir regz mą, kalėjimo virszininkui praAnt rytojaus apie pietus pra girdus s'zneka Vinco su virsziAnglorius isz Valencziojs, Ko- del Iszmokejimo Pinigu Ligota jis kas czvertis metu pri neszti kad tiedu kaliniai pa
viro duris Szkeredelnikuczio ninkais, abejojimai pavirto in žnas daigtas turi savo vieta; niams. 35c.
Sziandien,...
siims.
spruko, sustojo- ant vieszkelio
butelio ir per atidarytas duris tikra pavoju. Tarstesi tie, isz Ka pasakė katras paeziuojas,
I8OV2—Kvitu Knygute
duoti “raida” dviem jaunuo
pasirodė iszgazdinta galva krūvos peržiureti rasztus laik 76 puslapiu. 25c.
Draugystėms, del Kasieriaua
Walter Drake, buvęs paczto- liam. Tiedu jaunuoliai buvo Sziandien gersim, liūsta kelsim Skriaudupio.
.
,
raszcziu ir suimti visa, buri to
No.129—Keturios istorijos: nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
rius, per kelis metus taupino baisia klaida padare, jie pasi- Rytoj szventa, iszmiegosim,
— Tamsta namie? Pakuž kia, kaip Szkreedelninkutis,
Ketvirtas Prisakymas Dievo; kimu. 25c.
savo pinigus, kad galėtu nusi prasze raidos nuo policijos vir- Kur ketinom, ežia nujosim.
domis paklauso, tykiai priver- sekdami žinias, kurias galės
Keliautojai in Szventa Žeme; No.194—Trumpas
KatalL
pirkti televizija. Ana diena jis szininko. O jiedu buvo kaip tik Žalioms lankoms raiti josim, damas duris paskui save.
duoti netikėtas pas tokius
Beda; Tamsunus prigauna. 58 kiszkas Katekizmas, pagal isznuėjo in viena televizijos szto- tiedu kaliniai kurie būvo isz Niamuneliu plaukte plausim,
— Na, matai, o kas pasida niekszius kratymas.
puslapiu, 20c.
guldima Kun. Piliauskio, su
Tai priplauksim aukszta kaina ro ?
ra, leptelėjo ant stalo keturioli kalėjimo pabėgo.
— Teip jus mane ir suirnsi‘Policijos
No J 33—Dvi istorijos: Neuž nekurias Naudingais Padėji
ka tukstaneziu penu, centu, virszininkas mielu noru sutiko Toje pakalnėje žalia liepa.
— iSumaisziau, turbut pun te, praniurnejo Szkerelninkumokamas Žiedas, Drūta Alks mais. 35c.
kaip “ant rankos” del televizi jiemdvime duoti raida, staeziai Po ta liepa szaltinelis,
delius laikraszcziu ir ne ta pa tis, lydėdamas akimis policija,
ni. 62 puslapiu, 20c.
No.196—Stacijos arba Kal
Kur hernycziai žirgus girdo
jos.
palaukite! Da asz jums darbo
likau rugiuose.
atgal iii kalėjimą.
varija Viesz. Jezuso Kristuso
Ir dukrytes žlugkta skalbia.
— Na, tai kas czionai toks užduosiu; atgieždamas kvailiui No.134—Dvi istorijos: Baisi
Biznieriai ir fabrikantai vis In Columbus, Ohio, Delbert Tol jos skalbia, tol tvaksnoj a, baisus? Nueik atgal ir permai ka mane prapuldė, su szitais Žudinsta, Urlika Razbaininka, 15c.
No.197—Graudus Verksmai
žodžiais mete jis atgal saves 43 puslapiu, 20c.
sako kad sziais metais biznis Edwards nori žinoti ar jis gali Kol bernyczius privilioja.
nykite.
No.141—Apie Kalvi Paszku, arba Pasibudinimas prie Apgeras, nors ne toks, kaip perei gauti savo pinigus atgal už ti— Lengvai pasakyti! Pa- akis kur sėdėjo Skriaudupis;
ležinis Vyras, Smakas ir Niki mislinimo Kanczios Viesz. Mu
tais metais buvo, bet visgi ne kieta kuri jis buvo nuo policitemyjos savo klaida asz szian bet to ir pėdos atszalo.
tas. 61 puslapiu, 20c.
su Jezuso Kristuso. Knygute
galima nusiskusti.
janto nusipirkęs del policijan- Price $2.50 s‘"‘* p°"‘ ‘,’l‘ dien begu, kaįp sakai padary Turbut dasiprotejo, jog mm
ti, bet girdžiu jau policija er tokio sėbro, kaip Szkeredelnin- No.138—Apie Irlanda; Ro reikalinga ant Gavėnios. Patu baliaus.
COLORS: Red, Black, Green,
Nors automobiliu fabrikan Balius invys dvideszimts
Blue, Gray, Copper.
za su Keidosziu lauke, ties kas, dabar jis negalėjo laukti bertas Velnias; Medėjus; Kaip gal senoviszko būda, 15c.
Kuzma Skripkorius Likos Tur No.198—Gromata arba Mu
tai dabar mažiau nauju auto pirma diena Vasario menesio,
sž'ioželka, tai pakiszta Szkere- nieko gero.
ka musu Iszgąnytojaus Jezuso
— Na jeigu teip, munnejo tingu Ponu. 35c.
mobiliu gamina ir daug darbi o dvideszimts keturiu metu
delninkuczio, ne kitaip, girdžiu
>284
ninku atstato, bet jie sako kad amžiaus Edwards isz kalėjimo
rėkia Keidoszius. Na, asz kaip Szkeredelninkas, tai man nėra No.142—A p i e Paveikslas Kristuso, peraszyta isz gromajie tikėjosi ir isz anksto žinojo neiszeis iki Nedelei po tam.
niekadejas pro szali ir pas jus ko czionai daugiaus laukti; Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo tos rastos grabe musu IszganySkriaudupis gali kožnoje aki Jerukausko, Osieczna. 40 pus tojaus Jeruzolima. 10c.
kad taip bus. Jie sako kad jie Jis buvo in kalėjimą patupdingreieziau praneszti.
No.200—Eustakijuszas. Is
dabar turi daugiau laiko ir tas už vairavima automobiliaus
— O kad tave-gi ir velniai mirkoje mane iszduoti. Trūkis lapiu, 20c.
progos prisirengti prie nauju kai jis buvo pasigėrės. Teisėjas
su tavo kvailu darbu! Užriko geležinkelio eina ant septintos; No.144— Apie Ranka Ap- torija isz Pirmutiniu Amžių
(442 . V** Srt&Jr
automobiliu gaminimo del at- jam buvo davės trisdeszimts
Szkeredelninkutis, prapuldai kol asz patenku ant stoties'bus veizdos, Nedaejusia Žudinsta, Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
einancziu metu.
mane dabar, bet palauk, ten ir laikas. E, kad teip galecziau Pakutninkae, Ar Baszaukt Tę No.201—Istorija apie Amži
dienu in kalėj ia. Edwards
numeriai su isztrinta pavarde, da laukti nors iki ryt dienos, va Zokoninka Bernadina. 61 na Žydą. Jo kelione po svietą
aiszkinasi kad jis tik kelios
ir liudymas apie Jezu Kristų.
Iszrodo kad vien tik ūkinin minutos priesz tai buvo ta tivienok atsarguma gerai užlai atkerszycziau asz ne vienam, puslapiu, 20c.
grieždamas dantimis niurnėjo No. 145—A p i e Velniszkas Pukius apraszymas. 20c.
kai, farmeriai dar vis Lozorių kieta nusipirkęs kai jis buvo
kyti.
gieda, bedavoja ir valdžia kal suaresztuotas už važiavima au
Tai pasakęs isžbego in kita kiauliakis Szkeredelninkutis. Malūnas Kaip Studentas Lo No.202—Novena, Stebuklin
Nuo tos •gadynes isznyko jis jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste go Medaliko Dievo Motinos
tina.
gala ir girdėti buvo, kaip liepe
tomobiliu pasigėrės,
kinkyti arklį ir -vežti valiza isz apygardos.
buklinga Puodą, Dainele. 47 Garbei. 15c.
(TOLIAUS BUS)
Bet Ibeveik visi, kurie tik no Dauguma biznierių, del vie
puslapiu, 15c.
pas kleboną, žadėdamas iszpilNo.203—Knygute, Tretinin
ri, gali sau darba susirasti. Al nos ar kitos priežasties, rodos,
dyti norą klebono ir pagyventi
No.146—Apie Auka Nihilis kių Seraphiszkas Officium. 15o
gos pakilo apie deszimta nuo- niekados per daug nepasitiki
pas!ji kelias sanvaitos;
tu, Stebuklas Kuczios NaktL
szimti, ('bent taip mums isz Va- ant Demokratu; jie vis linksta
—• Sakyk tete, jog szian
62 puslapiu, 20c.
Kaip Užsisakyti Knygas:
dien pavakarį ir asz pats pas
prie Republikonu.
No.148—Apie Joną ir Alena,
kleboną. Imsiu.
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
fiEgr’ Užsisakant knygas is*
g
Iszsiuntes
daigtus
Szkere

Visi pirmieji Katalogai dabar
No.152—Apie Kajimas, Drū
Jaunieji dabar gales stoti in
delninkutis lig aprimo truputi yra negeri. Szis Katalogas tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
vaiska del tik asztuoniolikos
tik numeri knygos. Pinigus
ir pavaikszcziojes po grinezai- užima visu anų vieta, todėl lapiu, 20c.
Su 283 Paveikslais
menesiu, negu kaip pirmiau del
siuskite per Pacztino Moni-Orte atsiliepė in Skriaudupi:
užsisakykite
knygas
isz
No.155
—
Szakinis
Nedoras
dvideszimts
keturiu
menesiu.
160 Puslapiu
deri, Express ar Bankino Mo— Bet kaip sveikas galėjai
szito Katalogo
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
ni-Orderi, o jeigu norite pini
8 col. ilgio, 5% col. ploczio
apsirikti?
Nr. 1955
piu, 35c.
Apsiginklavimas eis pirmyn;
gais siusti, tai reikia Užregis
Iszaiszkma sapna ir kas
No.150—Apie Duktė Akme—- Asz isztikro ir nežinau,
vienas krasztas kitam nepasitruoti laiszka su pinigais.
ateitoje stosis. Su priedu J
JOINTS
ISTORIJOS, PASAKOS,
noriaus, Klara, Nuspręstasis,
ar apsirikau ar ne, vienok ma
dos. Dabar in tas apsiginklavi
Nepamirszkite dadeti
planatu ir visokiu burtu.
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
APYSAKOS, IR T. T.
tydamas likusi rankose mano
mo lenktynes pirmąsias vietas
deszimtuka ekstra del prisiunKnyga in minksztos po- ,
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
pundeli laikraszcziu, kitaip
laiko' Amerika su Sovietu Rusi
timo kasztu.
pieros virbeliuose. :: :: ;
mislyti negalėjau ir began pas No. 101—Kapitonas Velnias, No.151—Apie Vaitas Szvilja. •
Visi Moni-Orderiai ir Pini
Pinigai reikia siusti su Į
k
MNtir^oiefr /cu«r4»» mę,
tamista pažiūrėti in atneszta- Puikus apraszymas, didele pikas, Pas Merga, Gražios
užsakymu!
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
knyga. 404 puslapiu, 50e.
sias.
«
■
Saule
Publishing
Co.,
Velyku Praszymas! Ateina
nukas Karalium, 62 pus., 20c. turi būti siusti vien tik ant
Metes
akimis
ant
pundelio
No.
201
Istorija
apie
Amži

Szv. Velykos. Labai prasmin Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
szio adreso:
No.153
—
Apie
Gailuti,
Du
Skeredelninkutis
atverto
:
na
Žydą.
Jo
kelione
po
svietą
gos szventes religiniu, szeimy•*
Saule Publishing Co.,
— Nėr czionai ka abejoti, ir liudymas apie Jezu Kris Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
niniu ir artimo meiles atžvil
Mahanoy City, Pa., • Ų. S. Jį.
lapiu, 20c,
giu. Visas krikszczioniszkas ^Pirkie U. S. Bonus! kad apsirikai; vienok jau tai tų 20c.
szingtono pranesza.)

Kas Girdėt

Pypkes Durnai

KATALOGAS
KNYGŲ

SAPNORIUS

Tiktai,. . . $1.00

s
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Keidosziu Onute
(Tasa)
Tėvai, Keidosziai teip nusi
minė, iszgirde savo mylima kū
diki teip užgauta ant garbes
sunkiai, jog tik rankas nuleidę
stovėjo, nerasdami nei žodžiu
iszreikszti savo jausmams.
Onute ir Jonas nusiminė
teipos-gi, bet netikėtai ju akis
susitiko ir, turbut, viena mislis ju galvose szvystelejo. Jo
nas nekeikdamas, nei neplusdamas, pratarė tik viena:
— Mat! Ir nutęsė.
Onute tik linktelėjo galva
ant to j o. “mat”, o praeidama
kai ir netyczia. pro Joną, prata
rė isztyko:
— Prasidėjo! Supranti?
—■ Aha! Suprantu! Tai at
vertė teiipos-gi isztyko.
— Tete! Reke Vincas, asz
tuo jaus balnoju arki i ir joju in
Vincus, papasakoti tėvams
koks ju sūnūs Vincas.
— Kaip sau nori! Mostelė
jęs tėvas ranka pratarė ir at
sidusęs pasitraukė szalin.
Kada arklys Vinco 'buvo jau
gatavas, Jonas brolis priėjės
prie Vinco sukuždėjo:
— Vincai, nejok in Vincus !
— Kaip tai nejoti? Paiklause tas.
—• Jeigu Vincu Vincas ir
kaltas, tai kuom jo tėvai kalti?
O jeigu ne kaltas ?
— Kaip ne kaltas? Ar tai
asz jo rankos nepažinsut? Tu
nežinai pats ka kalbi.
— Tai-gi Vinculi, asz ir
kai ir kalbu del to, kad asz vis
tik geriau žinau, nei tu.
— ‘Sakyk man aiszkiau. nes
asz tavęs sziandien nesupran
tu.
— Ir Vincas sake tiesa. Jo
nas beveik visados tylėdavo nesikiszdamas in svetimus dar
bus, sziandien-gi nežinau delko
praszneko. Jeigu butu draudęs
Vinca tėvas, tai Vincas hutu
jau seniai pesezias pabegas in
Vincus, bet draudė ji dabar
Jonas, kuris niekad beveik lu
pu neatverdavo. Tai sulaikė
Vincą.
— Kai tu sziandien matai,

tai mudu su Onute laukiame
seniai ir vargiai szituomi pasi
baigs. Tai darbai Lenkstudenczio, tese Jonas.
— B(\t paraszas Vincu Vin
co!
Teip sznekedamiesi du bro
liai isizsilydejo in lauka,, kur
rado jie sau ramesne vieta del
pa sznekos.
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Gyvenimas tai brangiausia
mokykla.,
O jos mokytiniu tai
Patyrimas savo gyvenime.
Už dyka da niekas neaplaike
Iszminties, turto nei giliuko.
Reikia būti pasirengusiu
ne tik ant gero,
Bet ir ant blogo
gyvenimo.
Gerove neprivalo žmogų
apjakint,
O isz blogumo nusimint. •
Reikia, žengti pirmyn su
vilezia,
Nes tvirtai, o norints
Nekarta parpulsi, atsistok
vela,
Juk kožnas kūdikis ant
i
szio svieto,
Nekarta, parpuola kol
Iszmoksta vaikszcziot ir
szokti.
Kas nenupuole, nei czeveryku
nenuplesze,
Tasai mažai vaikszcziojo,
Alba, prie nieko nedaejo.
*

*

Ar-gi ateis kada
Pėrvirszinis užgyveniniais
žmonių ant svieto?
Žmones vis pasidauginejo
ant szio svieto,
Ir ateina toji valanda,
Kad žmoniems bus czionais
Ant Gavėnios
per ankszta.
Naujausi apskaitymai
No. 197 Graudus Verksmai
parodo,
arba Pasibudinimas prie ApKad sziandiena ant svieto
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
Randasi arti trys bilijonai
su Jezuso Kristuso. Knygute
gyventoju.
reikalinga ant Gavėnios, pagal
Jeigu taip žmones ’
senoviszka būda 15c..
pasidauginęs,
No. 198 Gromata arba Muka
Tai 2100 mete musu
musu Iszganytojaus Jezuso
Žeme turės apie szeszis
Kristuso, peraszyta isz gromabilijonus gyventoju.
tos rastos grabe musu IszganyDel tokio skaitliaus
tojaus Jeruzolime 10c.
žmonių, t
No. 202 Novena, Stebuklin
Ukiszki produktai
go Medaliko Dievo Motinos
neužteks,
Garbei 15c.
O jeigu tasai skaitlis
No. 203 Tretininkių Serapdaugiau pasidaugins
phiszkas officium 15c.
Tai del visu maisto
neužteks.
No. 194 Trumpas . Katekiz
Bet visokiu nelaimiu ant
mas pagal iszguldima Kun. PiSvieto tankiai atsitinka,
liauskio, su nekurtais naudin
Jos paima milijonus žmonių,
gais padėjimais 35c.
O užgimimai negali
No. 196 Stacijos arba Kal
Susilygint su mireziomis.
varija, 15c.
Sfc

Užsisakant knygas, reikia
Norints mergina bažinasi,
paminti tik numeri. Pinigus
Kad tave myli isz, visos
siuskite per paczto Postal Note
szirdies,
Money-orderi arba Express
Money orderi. Nepamirszkite Bet lenais randasi užtektinai
vietos del kito.
dadeti 10 c. ekstra d«l prisiun
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

i

Platinkit “Saule”

M AH ANO Y CITY, PA.

Ten Jonas' iszpasakojo Vin buvo nieko apie Lenkstudenti cijantus. Reikejo paszaukti atvažiavo virszininkai krėsti,
cui viską, ka jis tik ‘žinojo, o ir Onute jau buvo besidžiau- vietine kaimo policija, reikejo teip kuriu buvo vienas isz tar
iszpasakojes pridėjo.
g’inti, kad lengvai atgrese niek- szaukti svietą ir tiktai su to po iszvytuju.
— Dabar Vinculi, tu jau sza nuo pikto.
kia pagelba vos-ne-vos pasise Keidoszius, jausdamas save
ant arklio ir joti jokie in Vin .Bet džiaugsmas pasirodė per ko iszvesti isz namu in gėrusius nekaltu, davė jiems nuo viso
cus. Persergeki tėvus apie dar ankstybu. Nedeldienyje netikė virszininkus.
raktus ir skatino krėsti.
bus Lenkstudęnczio,
tegul tai važiuodami pro szali užsu Vincas apie apsiejima ju na — Krėskite ponai ir pažiū
žmones žino, jog mes supran ko du apicierai in Keidoszius. muose tėvo nurasze skunda rėkite ar rasite ant manės kristame kas czionai darosi, bet pa- Neva pirkti, neva kelio klaus prie gubernatoriaus, isz kur
praszykie ju, kad jie kalbėtu, ti, veltui senis siekes jiems gavo dideli pabarima tie; bet Kad galėtumėme suprasti
butin tu buvai pas juosius bar- kiek galėdamas iszreiksžti, kad per tai tik dar pikeziau stojo tolimesnius atsitikimus pažiū
ties. Tai neduos Lenkstuden- jis nieko neturi del pardavimo darbai Keidosziaus. Virszinin rėkime, kas daros pas Lenkcziui isztikro pikta padaryti ir kelio nežino del ju; tie sėdė kai prižadėjo jam atkerszyti. O studenti.
Onutei.
•
jo sau kaip ir lukuriaudami ko. kas nežino, jog musu kampe ir Ant lovos stubelkoje, mieste
Pavakaryje, kada sugryžo Ant galo paklausė senio sta- nekalcziausi žmogų, kiekvienas guli Lenkstudentis tame vaka
Vincas namo, Lenkstudentis cziai, kur duktė. Tada Vincas virszininkas gali . prapuldinti re prisez kratymą Keidosziaus,
prie visu prasze Onutės rankos, atsake jau už tęva:
suvis. Žinojo tai Keidoszius, o szalip sėdi Skriaudupis.
pridedamas, jog norints jis ja
bet negalėdamas nieku gintis, — Atsimeni ^veikas, kaip
—
Sesuo
mano
ten,
kur
jai
nuo seno- myli, vienok imti ga
atsidavė ant Dievo valios, kaip man rasziai, kad asz pamink,szlės tiktai po pabaigimui, o da pritinka ir jums tai ne galvo bus, kalbėjo senis., o ginsiuos
tincziau Ona Keidosziu priesz
bar praszo vieno, neleisti ja už je. O asz jus paežius praszatį ir ginsiu vaikus, iki paskutitamistos iparvažiavima. Kaip
laukan, jeigu nenorite, kad ne niajai.
vyro kol jis ne pabaigs.
matai paminksztino ir sveika.
Senis Keidoszius, iszgirdes būtu sudarytas per policija ak A.pypietyje syld parbėgo
Ka, Ka! Ka!
szitokius žodžius po paskaity tas apie jusu insiveržima in piemenukas isz žirniu ir pra— Ka tu czionai su savo
mui laiszko Vincu Vinco, labai namus ir apie jusu nedora-ap nesze Keidosziui.
kumeline smailkalbe dalendi!
nudžiugo ir sugriebęs in glebi siejimą namuose, .pritinkanti
— Dede, kažin ko po musu Ar-gi tu negirdėjai niekados
net pabuczi avo Lenkstutdem i, ne apicieriems ciesoriszkos ka
lauka valkiojas Lenkstudentis. nors priežodi iszmintinga, jei
kiti-gi szeimyninkszcziai, skai riuomenes, tik valkotoms nuo
— Na jau nieko gero ne gu neskaitai savo amžiuje nie
tai klausė žodžiu žmogaus su vičszkelio.
kiaules akimis. Keidoszieiie, Tokios sznekos buvo netikė laukti, pratarė senis paežiai, ko: tegul sau nors szita: mėgsti
paklausta, per pati, ka ji ant to tos pasekmes. Apicieriai papa jau tas szuva. vėl pasirodė'. Gai ant rogucziu važineties, megk
sakojo, jog juosius atsiuntė lu man tik, jog ji tada Jonas ir rogutes vežiuoti; arba dar
sakytu, atsiliepe:
— Ah, tėvai, ne mudviem Lenkstudentis, u ž t i k r i n e s suvis neužmusze; vienu varnu geriau: atsitikimas jaunikiui
| nesarmata.
su Onutės vyru gyventi, tik jai, jiems linksma praleidimą va ant žemes butu mažiau.
— Ah, tėvai! Dievo valia,]
v
___
z asz ne tai ir
Tamista,
tai kaip ji nori, tegul sau ir da karo.
noriu kalbėti, mane tik dyvyja,
ro! Onute-gi rado greita sau Kitam Nedeldienyje pora pratarė pati.
Senis
atmine,
jog
ne
priesz
kaip jus, o kytriai Keidosziams
virszininku policijos atsidūrė
atsakyma:
— Tėtuli, dar asz per jau Keidosziuose. Bet kaip lengva gera pasirodė Lenkstudentis. užmokėjote už savo skriauda.
na, o per metus visko dar gali buvo’ apicieriai s pasiskirti, , — Ant rytojaus in Keido Jie dabar isz namu per sarma,miesto apygardinio ta nei nosies iszkiszti nggales.
atsitikti, tai ka dalbar ir kalbė teip sunku buvo atgresti poli- szius
ti. Lenkstudentis, su kurio
mieriais sztokie atsakymai
kuolabiausiai tiko, nei ne mislyjo insistosi, kad jam tvirtes
ni duotu atsakyma ypacz atsi
kėlęs paidekavojo visiems, kad
jam paliko vilti, parvažiavus
kita meta pavadinti Onute sa
vo paezia.
Tokiose kalbose visa bendri
ja užpuolė naktis ir Lenkstu
dentis liko nakvoti Keidosziuo
se.
Naktyje p akylo riksmas
and announcements
Onutės grinezaiteje ir gerai,,
jog arti nakvojo brolis Jonas,
tai tas greitai inbeges davė jai
created
pagelba ir atgyne nuo Lenkstudenezio, užpuolusiu ant
fytyą. Wedding
merginos suvis žveriszkai.
Each distinctive invitation
thermographed on 25% rag
Lengva suprasti ka pelne
china-white vellum paper,
Lenkstudentis. Yra patarle:
.
giving
you fine raised lettering
sumusze ji in kartu abuoli, bet
that speaks of the
kalbant apie Lenkstudenti ir
highest quality.
tai dar nesuvis butu teisybe,
nes obuolys neturi dantų, o
Lenkstutdencziui ir viena dan
tį iszmusze. Žinomas dalykas,
jog po tokiai operacijai, Lenk
studentis iszsiundytas szunimis gryžo vidurnakezia in tė
vus.
— O szunies kumpis, Szkeredleninkos! Keike Jonas, mi
Yonr choice
nes jis mano ranka visa amžįu!
Of SIXTEEN
individual
Ir tiesa minėjo.
TYPE STYLES
Nuo tėvu szito atsitikimo ar
The most
gi negalėjo paslėpti, nes ant
popular
selections
riksmo Onutės,‘atbėgo ir tėvas,
shown below.
kuris mate tik gala szito pikto
užsikosimo, nes kitaip szito at
sitikimo negali ir užvadinti. Ir
Onute ir Jonas lauke jo atmi
ne misli niekszio.
❖
c- _
Mrs. Paul Crosley
— Dvi sanvaites negirdeti
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arba pradžia
SKAITYMO
...ir...
RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Also matching reception cards,
response cards, thank you cards
at home cards and informals.
Come in today and make your
choice from our
^Flower Wedding Line1' catalog;

Mr,. Paul Cronley
(Paul Ciodtij

O72r«. &aul (Sroiley

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir
geidžiame, kad ir visi teisiu
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokesties, nes ilgai negalime laukti.
Juk del visu yra tas žinoma,
kad darbas pabrango, popiera
ir kiti intaisymai, nes uždyka
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti
skaitytojai ir nuoszirdžiai dekavojame visiems už platinima
“Saules,” lai visus Dievas už
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai
ir sesutes jusu laikraszti, o mes
už tai busime jumis szirdingai
dėkingi. — “Saules” Redyste.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Pamislyk: atėjo apicierai klau
sia tuojau: kur duktė? Atėjo
virszininkai ir-gi kur duktė?
Ka! Ka! Ka!
Asz jiems sziandien intaisyti
norėjau da puikiau. Tik nelai
kė pradėjau, tai nenusiseke:
reiks dabar pavakarį. Bet ar
tu žinąs, kas man in galva
kvosztelejo. Ak sveiks gryiszi
sziandien namo?
— Na, grysziu.
—■ Tai paklausykie. Asz
padariau ant Keidosziu in poli
cija skunda, kad jie turi už
draustas laikraszczius, kaip
karszti Litvomanai ir jog jas
laiko rugiuose ties szioželka.
Vidurdienyje asz mislydamas,
kad, visi namiszkiai j u sumigę
guli, nusėlinau in ju lauka, ugi,
žiuriu, biauryibe piemuo žir
niuose būdamas mane pamate.
Žinomas dalykas, asz kaip rei
kalu; ugi, žiuriu 'biaurybe seka
kaip viszta dedenezia. Teip
man ir nesusiseke palikti ru
giuose ties Keidosziu szioželkai
pundeli laikraszcziu Lietuviszku.
—• Jeigu sveikas gry'szi na
mon, tai praszau užvaduoti ma
ne. Ten kur nors inbruk in
terplyszi, tiktai žinai, ten ties
szioželka lauke.
— Gerai, o kur laikraszcziai ?
— Anoje grinezaiteje ant
stalo. Ten vienas pundelis del
tamistos pagamintos nauju,
Rusiszku Socialiszku, o kitas
del Keidosziu, Lietuviszku. Ar
ne duoti žvake?
— Tai da ežia žvake! Da ir
teip gana szviesu, kad galecziau perskaityti kas paraszyta. O ant galo' asz turiu kiszeneję szipulelius, tai abejojimo
laike visados rasiu pragumo.
— Tamistos pundelyje ra
sis keli akyvi dalykai; terp ki
tu rasi ir Lietuviszka, viena nu
meri. Tik neulžilgo gražink
meldžiamas. Kalbėjo Szkeredelinkiutis; ir pamislyjas pri
dėjo:
—< Jeigu Tamista nebijai
naktimis vaikszczioti, tai pasė
dėk da truputi, dabar dai gali
užeiti ant naktigoniu Keido
sziaus, kurie isz pavakaries
ilgai rugiuose po pievas gano
jauezius.
— Kodėl nepasėdėti, nak
tis da ne greitai prasidės. O
(Tasa Ant 2 Puslapio)
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“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

taineje invyko 16-to Vasariaus Saudi, Arabia. Tu tanku isz- rikantu kontraktus del aliejaus
amžiaus Wesley S. Pond, poli tija tik per viena baisa tuos
KOSTUMERIS
minejimas, kuris buvo, taip sai- siuntimas buvo sustabdintas ju kraszte, jeigu mes juos necijantams pasiaiszkino, kad jis rinkimus laimėjo.
kant apgobtas ir tikėjimu in i per keturios deszimts tris va- remsime su ginklais. Aliejus
PRIMUSZE VAGI niekados nepraeina pro bažny- Dabar galima tikėtis daug
sudaro visa ta klausima tuose
czia neužejes in vidų.
Tvėrėja, visatos — Dieva, nes landas,
vargo ir bėdos isz tu Komu
— Seredoj pripuola ' Szv. pradedant: Kunigas Albinas
Amerikos sztabas baisia krasztuose. Ir aliejus yra musu
PHILADELPHIA. PA. —
Jis sako, kad kai tik jis pa nistu, kurie liekasi galinga
Tamoszio, o Tautiszka Vardi Belskis atkalbėjo tinkama mal-i klaida padare kai po tiek va-1 bagoeziu didžiausias biznis. Žemo ūgio, menkas vyrutis, j mato bažnyczia, kaž kas ji mažuma,.
ne: Amolis. Taipgi ta diena: da, o ir Kunigas Daktaras Vy-i landų buvo nutarta paleisti tas Pasirodo kad musu Republiko nesziodamas storus akuliorius, traukte traukia užeiti. Polici
1906 m., Vilniaus mergaieziu tautas Martuseviczius taipogi tankas tiems Arabams. Dabar1 nu valdomas sztabas Vaszing sėdėjo prie baro Zanzibar sa- jantai ji sueziupo “Universi
Lietuvos
gimnazijoje investa pamokos kalbėjo laibai tinkamai ir pat- Žydai, Izraelio kraszte reika- tone labiau rūpinasi musu ba- liune, ir per koki pusvalandi ty” bažnyczioje, su pasivogtais
goeziams ir fabrikantais, negu alų, labai isz lėto gere.
Lietuviu kalboj; 1939 m., Mai- rijotiszkai. Žmonių buvo daug, lauja tiek tanku ir daugiau.
penktukais ir deszimtukais.
Generolinio Konsulato
nieriu Unija pasitraukia isz Lietuvos vadavimo reikalams ; Arabai jau dabar yra gave paprastais piliecziais.
Apie puse po dvylikos isz ry Jis policijantams pasakė kad
CIO Unijos; 1950 m., Minksz- tapo surinkta apie keturiolika apie du milijonu keturis szim- Mes nežinome ar teisybe ar to, jis iszsitrauke Vokiszka jis niekur kitur nevagia, kaip New York Pajieszkomi
tos anglies kompanijos pasira- szimtu doleriu; prie kuriu tai tus trisdeszimts tukstancziu ne, bet daug augsztu žmonių brauninga, revolveri, ir pasakė tik bažnycziose, ir isz tu “do
Asmenys
szo ant naujo kontrakto su ir ponia Albina Czebatoriene doleriu vertes ginklu isz Sovie dabar sako kad nuo buvusio bartinderiui: “Duok man visus vanu” gražiai pragyvena.
mainieriais; 1950 m., Trylika pridėjo 51-na doleri, surinkus tu. Amerikos sztabas Izraelio Prezideneto Hooverio laiku, pinigus! ’ ’
Aekus, Jonas, gyvenęs Hart
žuvo, kai eroplanas pataikė in ta tarp p až in štamu isz kalno. krasztui yra davės apie szimta mes daug ka esame prižadėję
Bartinderys, dvideszimts ke
ford, Conn.
deszimts tukstancziu doleriu Arabams už ju aliejų.
vėliavos stiebą, Minneapolis
turių metu amžiaus Mario Ter- MOTINA
Avižienis, Stasys, isz Mari
vertes ginklu.
Jeigu mes dabar turime pa lingo, iszeme isz registerio
mieste; 1932 m., Keturi darbi
SUARESZTUOTA jampolės apskriezio, gyvenęs
Musu Užsienio Politika yra taikauti Arabams ir Žydams, sauja bumaszku ir pastūmė
ninkai 'buvo užmuszti per For
Anglijoje.
KOLEGISTE
netekus gero vardo visur, fir kurie viens priesz kita yra nu- prįe to vagies.
do straikas in River Rouge
Budrys, Jonas, gyvenęs 1429
pas
Arabus,,
ir
pas
Žydus.
Mes
sistate,
;
Ford, netoli nuo Detroit, Alich.
,
argi
nebutu
geriau!
“
Asz
noriu
didesnes
bumaszSUARESZTUOTA
Vogė “Cadillac”
West 45th St., Chicago, Ill.
sukirszinome Arabus ir supy- abiem jiems pasakyti kad tegu kas,” suriko vagis.
— Ketverge pripuola Szv.
Cibai t is, Jonas, Jurgis ir Ve
Automobilius
kinome
Žydus.
jie
tarpu
saves
peszasi,
bet
kad
Jono nuo Dievo, o Tautiszka
Harry
Briskin, keturios deronika, vaikai Petrones Micky*
Vairavo
Automobiliu
Arabai
mus
už
nosies
vedžiomes
nieko
bendro
neturime
ir
Vardine: Anglis. Ir ta diena:
sžnnts trijų metu amžiaus sątes-Cibaitienes, vėliau isztekeNEW YORK, N. Y. ja,
nes
jie
grasina
kad
jie
paneturėsime,
ir
nei
vienam
nei
1861 m., gimė vienas pirmųjų
liuninkas,
to
saliuno
savinin

jusios už Kruno (Krunąs).
Re Laisniu
naikins musu milijonierių, fab- kitam nepristatytume ginklus? kas, iszsitrauke isz kiszeniaus Graži, penkių vaikucziu moti Gaidyte, Ona, isz Žukliu kai
Auszrininku ir visuomenes vei
kėju, Daktaras Jonas Szliupas;
kelias bumaszkas ir jas numė na buvo FBI policijos susekta mo, Pabaisko parapijos, UkPHILADELPHIA, PA. —
1789 m., pirmutinis Amerikos Temple Universiteto kolegiste
tė ant baro. Vagis pasigrebe vi ir suaresztuota, kaipo nare merges apskr.
jj
Kongresas.
sas bumaszkas ir insikiszo in penkių nariu czaikos, kurie
hnvn
Irai jos
iaq ATIGelumbickis, brolis Vitoldo
buvo ciiarAQ7tiintn
suaresztuota, kai
au-į
— Petnyczioj pripuola Szv. tcmobilius sudužo in policijan-i
savo kiszeniu. Jis mažai buvo vagda vo nauj us “C adillac ’ ’ Gelumbickio.
Pranciszko, o Tautiszka Vardi- tu automobiliu, prie Penktos i
gavės, apie dvideszimts tris do automobilius in Miami Beach,
Go’beryte-Mizariene, Jieva ir
Florida, ir paskui juos parduo vaikai, ju tarpe Stasys Mizaris.
lerius.
ir Duncannon ulycziu.
m., Didžios Lietuvos KunigaikAntras bartinderys, trisde davo New York mieste.
lladboczuC-Saihhok, Marta,
Kolegiste,
asztuoniolikos
Dvideszimts
szesziu
metu
sztis Zigmantas pergalėjo Kry- metu amžiaus Frada Sitman
szimts szesziu metu amžiaus
sesuo Onos Sa'bonienes, gyve
amžiaus
Ponia
Enid
Esteves,
žiuoczius; 1824 m., gimė kapi buvo suaresztuota už tai kad ji
Willie Davis atbėgo isz kito
nusi Bronx, N. Y.
talistas ir milijonierius, Ama savo tėvo automobiliu vaira-,
kambario dažinoti kas ežia da isz Queens Village buvo suaJaloveekas, Arkadijus.
resztuota
ir
jai
buvo
uždėta
sa L. Stamford, buvo preziden vo, neturėdama laisniu.
rosi.
Vagis
ir
ji
sustabdė.
The Savinas Oortd
Jurgilaite-Skarbalius, ir vy
tukstanezio
doleriu
kaucija.
Kai
tas
antras
bartinderys
tas aliejų didžiausiu ir bagoras Jonas Skafibalius.
Jds tėvas, penkios deszimts;
Jorge
Figueroa,
trisdeszimts
atbėgo ir kai vienas kostume
cziausiu geležinkeliu kompani keturiu metu amžiaus Juozas,
that went through
Karpis-Kundrotaite, Ona.
penkių
metu
amžiaus
vyras
bu

ris buvo to vagies teipgi sulai
jų, Central Pacific ir Southern ir jos motina penkios deszimts
Kolba, Alfredas ir Juozais,
vo
teipgi
suimtas
kaipo
jos
kytas, tas vagis negalėjo visus
Pacific, jisai taipgi buvo Cali- dvieju metu amžiaus, Rože, bu
the wringer —
kilę isz Vilkaviszkio apskr.
prižiūrėti ir sulaikyti. Saliu- pagelbininkas.
fornijos Gubernatorius ir Ame vo sukriesti ir biski sužeisti.
Kolpakovas,
Osipas, isz
Keliomis
dienomis
priesz
tai,
ninkas
Briskin,
vagies
nemato

rikos Senatorius.
wvifhouf shrinking
S t um hr i szk i u,' Pane vėžio ap.ž '■
Jiedu buvo nuveszti in Ein
jos vyras, dvideszimts penkių Krumiene, Base (ar Krūmi
mas,
iszspruko
isz
saliuno,
isz
stein Medical Center ligonine, j
bego pro szonines duris, pasi- metu amžiaus Louis Esteves ir niene?), duktė Juozo.
Philadelphia, Pa.—
Policijantas Elam Angstadt,
jo brolis buvo suimti ir suszauke net tris policijantus.
Vakare, 14-to Vasario Lietuviu policijos automobiliaus draiveKundrotaite-Karpis, Ona.
aresztuoti,
sykiu
su
j
u
draugu
Kai policijantai inejo in saMuzikaliszikoje Svetainėje in- rys buvo sukrėstas, bet nesuti
Mizariene-Goibervte, Jieva ir
liuna su atprovintais revolve penkios deszimts asztoniu me vaikai, ju tappe Stasys Mizaris.
vyko vietiniu Jurgiecziu u'ž- ko važiuoti in ligonine.
riais, vagis paleido savo revol tu amžiaus Stuart D. Henry.
gavieniu bankietas. Kuriame
Norgeliene, Magdalena.1 Valstijos
advokato
pagelbi

veri
ir
nuleido
rankas.
Tas
kostai taip vadinamas Vakaro Ve
Oliszkevicziene, Ona, dnkie
ninkas
Elliott
Greenspan
sako
tumeris,
dvideszimts
keturiu
SUVAŽINĖJO
dėju. buvo patsai klebonas Ku
Juozo.
• * ' '• ; • 1
■
kad
jie
buvo
keletą
tu
brangiu
!
metu
amžiaus
James
Frazer
nigas Daktaras Vytautas Mar
Riliszkis, Jonas, kilęs nuo
SLAUGE; DRAIautomobiliu
pasivogė,
bet
nei taip davė tam vagiui per žan
Szvenczioneliu.
tuseviczius; o gaminto juornis
.
pasakė
kiek.
Jis
sako
kad
jie
dą kad tas vagis sukniubo be
Seniūnas, Mykolas isz Dravalgiu ir taip jau kituomis veiVERYS PABĖGO
tuos
automobilius
parduodavo
sąmones.
gandžiu kaimo, Balninkų vals.,
kejuomis tai vadovavo ponia
kaipo
antru
ranku
automobi

Nuvesztas in Szv. Luko ligo
Ukmergės apskr.
Elena Kazakauskiene ir tas tai
PHILADELPHIA, PA. —
nine kur jis atsipeikejes pasi lius visai pigiai.
Siviczki, Juozas (Sivonis)
bankietas trumpai sakant: vys- Sarah Kington, szeszios de- j
sakė kad jis yra dvideszimts
kilęs nuo Szvenczioneliu.
tesis kuo puikiausiai, nes jis szirnts dvieju metu amžiaus1
septynių metu amžiaus Will
Skarbalius, Jonas ir žmona
parapijos reikalams gryno pel slauge buvo suvažinėta, kai ji j
Laimėjo
Rinkimus
Jurgilaite.
iam J. Volz.
no suteikė kur kas daugiau ne gryžo isz darbo, isz Presbyte
Tamaszauskas, Kazimieras,
gu 2,000 doleriu. O paižymeti- rian ligonines, apie septinta
isz Trumpaicziu kaimo, Ru
namu yra da ir tas, kad isz par valanda vakare.
DU TRAUKINIAI
There’s no doubt about it. The modern auto
di szk in parapijos, Gruzdžiu
davėju inžangos tikietu in ta Ji buvo nuveszta in Phila
vals., Sziauliu ap.
SUSIMUSZE
matic washer does a pretty thorough job on a
bankieta isz kalno, tai kuo dau delphia General ligonine, kur
Savings Bond. But it takes more than damp
Veiiczka Juozas isz Ginaitu
giau iszipardavę ponia Albina ji pasimirė apie devinta valan
ness, decolorants, or detergents to destroy its
kaimo, nuo Kulautuvos.
Czebatoriene, isz viso 80, o ant da.
value as this story illustrates.
13
Žuvo;
60
Sužeista
Žalnys, Pijus, isz NeticzDraiverys kuris ja suvažinė
kiek toji nenuilstoma veikėja,
The abo.e photograph shows what happened
kampio kaimo, Marijampolės
ponia Czebatoriene yra dar'bsz- jo nei nesustojo bet greitai sau
when a U. S. Savings Bond, left by mistake in
SWAMPSCOTT,
MASS.
—
valsczio.
a man’s shirt pocket, went through the family
ti ir drąsi, tai ir isz to jau gali nuvažiavo. Keli, kurie mate ta
‘ Trylika žmonių žuvo ir dauwashing machine. It looked like a real blue
Zascziurinskas, Marijonas,
mu yra suprasti, kad ji pasta nelaime policijantams gerai paMonday for that Bond-owning family —until
I giau kaip szeszios deszimts bu
isz Lapių vai., Kauno ap.
rojo laiku renkant aukas vada aiszkino kokis tas automobithey told their story to the U. S. Treasury. The
vo
sužeista,
kai
du
BostonGovernment replaced the Bond. The family,
vimui Lietuvos, tarp kitu, su liūs buvo. Policijantai viena
Jieszkomieji arba apie juos
Maine geležinkelio traukiniai
realizing more than ever the value and safety
gebėjo iszvylioti net deszimts toki automobiliu surado prie
žinantieji maloniai praszomi
of Bond ownership, stepped up their Bond
susikūlė per sniego audras, ne
doleriu ir nuo vieno Vokieczio, Ruby ir Market ulycziu. Iszrobuying program. And they all lived happily
atsiliepti in:
toli nuo Swampscott miestelio.
ever
after.
do kad tas automobilius buvo
nuo Mr. Joseph Stainer’io.
Consulate General of America,
Devynių karu Diesel trauki
This
true
story
illustrates
why
Bonds
are
said
tenai
paliktas,
apleistas.
— Viengeneziai Karolius ir
41 West 82-nd Street,
nys buvo sustojęs del pugu ant
to be ‘‘Safer than Cash.” Each year the Treas
Elena Jonaikiute Kazakauskai Slauge, Sarah Kington buvo
ury replaces thousands of Bonds lost either
rieliu, ir tada keturiu karu
New York 24, N. Y.
pastarųjų laiku minėjo 30 me iszdiibus apie keturios de
through carelessness or through the whims of
Budd traukinys, negaudamas
Premieras Constantine Ka
nature. Every major flood, tornado, explosion
tine sukakto savuoju sutoktu- szimts metu Presbyterian ligo
jokio
perspėjimo
susikūlė
su
ramanlis, Graikas, kuris yra
or fire brings a wave of applications for Bond
viu. Ponia Elena Kazaikauskie- ninėje.
juo.
replacement.
palankus Amerikai ir ki Visu Ražancziaus
ne dabar ežia yra žinoma, kaipo
Daugiau kaip tūkstantis tiems Vakaru krasztams, lai
So here’s something to remember. Any of your ,
“lyderka” vietiniu “leidžiu”
Savings Bonds that are lost, stolen or destroyed
žmonių buvo ant tu dvieju mėjo rinkimus ir sumusze Paslapcziu Maldos
BAISI
KLAIDA
veikėju, bet kolei ji da buvo
will be replaced by the Unite! States Treasury
traukiniu kai ta nelaime atsi Komunistu partijos atstovus Del Ražancziaus Draugijos
without charge.
merginai, kaip ta gerai pamenu,
tiko. Vienas buvo iszvažiaves Graikijoje.
Nariu, ant mažu korteliu, ku
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