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Sovietu Vadai
Gryžo In Rusija

vietu Rusija, nors nebuvo nu
HAVANA, CUBA. — Revo Nuduoda Nieko Neina
statyta laikas kada jis taip at
liucionieriai atvažiavę su tre
silankys.
kais, stengiesi užimti Matan-1 te, Nieko Negirdeje
Jie pareiszke savo užuojau
zas miestą, apie szeszios de
ta kad Amerika dar nėra nu
LONDON, ANGLIJA. —
szimts myliu nuo Havana mies
stačius laika kada Sovietu at
to. Bet po keliu mažu, bet krū Sovietu Rusijos Premieras Ni
stovai galėtu atsilankyti in
viniu susikirtimu visi revoliu kolai Bulganinas ir Komunis
tu Partijos vadas, bosas, Niki Amerika. (Eisenhoweris yra
cionieriai buvo numaszinti.
griesztai pasakęs kad jis nei
Pirmosios žinios pranesze ta Khrushevas, pasikalbeje
vieno isz Sovietu vadu in mu
kad apie deszimts revoliucijo- apie pusantros valandos, ap
su kraszta nepasikvies, nors jie
nieriu buvo nužudinta, ir ketu leido Anglija ir gryžo in savo
gražumu ir piktumu dabar pra
ri kiti buvo sužeisti; bet vėliau kraszta.
si o, tokio pakvietimo).
Armijos Pulkininkas
Pilar Jiedu parieszke kad j u
Jie sako kad jie nori atsilan
Garcia pranesze kad daug dau kiasztas liautųsi pardavės
kyti in Amerika, bet kad Ame
giau buvo nužudinta. Jis sako ginklus Vidur-Rytu krasztams i
rikos valdžia ju nenori pasi
kad armija yra sugražinus jeigu Amerika ir kiti krasztai i
kviesti.
tvarka ir dabar gaudo, suima panasziai nusistatytu. Bet jis,■
nusijuokdamas pridėjo, kad Jie toliau sake kad ju krasz
Rusijoje, ir gal tenai naujos
Amerikos
Sekretorius,
jos. Jis sake kad mes galime daug tu sukilėliu.
tas yra pasirengęs sumažinti
Sukilėliai buvo drąsiai pri Sovietu Rusija nieko panaJohn Foster Dulles, klabėda dienos auszra ima pasirodinapie taika ir sugyvenimą
savo apsiginklavimą
jeigu
ti.” Bet to paežiu sykiu jis
mas in Amerikos Laikraszkalbėti, bet tuo paežiu sykiu važiavę prie pat armijos tvir szaus nedarys, jeigu Vakaru Amerika panasziai pasižadės.
tininku ir Redaktorių susi greitai pridėjo ir perspėjo
turime ginkluotis ir būti pa toves “garrison” ir iszszoke krasztai taip nedarys. Khru
Jie nieko nesake ir nesako
isz savo troku pradėjo szaudin- shevas sako kad tol kol Vakaru
rinkimą in New York mies kad mes negalime per daug
sirengė stoti in kara.
apie ta szalta ir taip formaliszI
ti su maszininiais karabinais. krasztai in tuos krasztus siuns'
pasitikėti ant visu tu saldžiu
tą, sake kad “iszrodo kad
ka j u pasitikima Anglijoje ir
O
□
O
Pulkininkas Garcia sako kad ginklu, tai niekas negali tikė
žodžiu ir szypsniu isz Rusi
jau matyti nors kiekszviesos
apie visus tuos žmones, kurie
nei vienas sukilėlis nepasieke tis ar norėti kad Rusija stotu
nuoszaliai.
“Mes darysime,; staeziai ant ju spjovė kai jie
armijos
tvirtoves.
Tik
trys
ka

on buvo palaidotas.
sunaikinti, sutrinti nuo to;
kaip kiti daro,” pasakė Khru- | kur nors pasirodė Anglijoje.
reiviai
buvo
sužeisti.
Policijantai sako kad jie dar trenksmo. Po to trenksmo viBulganinui ypatingai nepa
shevas.
nežino kas ta sprogstanezia sas fabrikas ir kiti namai užsi- i Už szesziu valandų po to su-; Khrushevas toliau sake kad tiko Amerikiecziai laikrasztikilimo armijos kareiviai dar
bomba buvo pasiuntęs, bet jie dege.
ninkai, kurie ji per daug klau
vis jieszkojo tu sukilėliu kurie jo krasztas stotu už taika ir ra
dabar stengiasi dažinoti visus
Butu buvę daug daugiau ne
KUNIGUŽIS
mybe, jeigu kiti krasztai pana sinėjo, ir jo mylistvos, ir gar
nuotakos Sara Lousie Pfarrer laimiu, užmusztu, bet tuo laiku buvo pasislėpė invairiuose na sziai stotu. Jis toliau pasakė bes visai nepaisė.
■
NUTRUCINO
buvusius draugus, boy-frentus. mažai darbininku buvo tame muose.
Tu sukilėliu vadas, Reynol kad jo kraszto valdžia yra bai Iszvažiuodami jie dar pakarJie
sako
kad
galimas
kad
kuris
fabrike.
SAVO ŽMONA
siai nepatenkinta už tai kad tuojo kad jie mielu noru atsi
isz jos buvusiu svainiu, drau Fabriko savininkai sako kad Garcia, isz Matanzas buvo nu- Amerika baisiai varžo Rusijos
lankytu in Amerika, jeigu tik
gu gal isz kerszto ta bomba bu jie dar negali pasakyti kiek žudintas per ta sukilimą.
Prez. Eisenhoweris juos pasi
Buvęs Prezidentas Carlos užsienio prekyba.
vo pasiuntse.
ežia iszkados buvo padaryta. Prio Socarras buvo suaresztuo-1 Jie teipgi laikrasztininkams kviestu. Bet jie nežino kad EiJaunieji buvo ketine pirmiau
tas Havana mieste. Jis buvo pasakė kad Anglijos Prime Mi- senhowerio rankos dabar suApsėdo
apsiženyti ir paskui dalyvauti
priesz rinkimus, ir kad
2 VAGIAI KLAIDA tik szeszi menesiai atgal sugry- nisteris, Sir Anthony Eden yra risztos
tose laidotuvėse.
pasižadejes atsilankyti in So jis negalėtu, kad ir norėtu juo
žes isz isztremties.
GREENVILLE, S. C. —
Visi szeimynos nariai buvo
Esamasis Prezidentas Ful
Keturios deszimts vieno meto nutarė kad tos szermenys netuNEW YORK, N. Y. — Du
amžiaus Church of God kuni reut sutrukdinti ar atidėti ves vagiai buvo policijantu suimti gencio Batista greitai pribuvo
Pasitaria Su Szeimininkemis
gužis prisipažino kad jis buvo tuves. Bet dabar, kai jaunikis ir in kalėjimai patupdinti, už in Havana miestą, bet jis neuž-1
nutrucines savo žmona, už tai buvo tos sprogstanezios bom tai kad jie maža klaida buvo eme valdžia, bet paliko armijai
kad jis buvo ‘‘velnio apsies- bos sužeistas, tos vestuves bu padare: jie pamirszo langtieses viską sutvarkyti. Armija tuo-į
jaus paskelbė kariszka tvarka
tas”, ir už tai kad jis mislino vo atidėtos. Ta sprogstanti nutraukti.
kad jis tada gales geriau Die bomba buvo pasiunsta be jokio
Tiedu vagiai, kurie ta klaida visame mieste.
vo darba dirbti savo parapijie- atgal antraszo, del j aunu j u buvo padare sako kad ju var
cziu tarpe.
dai yra: dvideszimts penkių TROKO DRAIVERYS
■kaipo vestuvių dovana.
Kunigužis Coke Cooper, isz
metu amžiaus Antonio F. AdiSUDEGE
Simpsonville prisipažino poli
nar ir dvideszimts asztuoniu
cijos virszininkui, Deputy She FABRIKAS
metu Carlo Gomez.
riff George Lewis, kad jis buvo
SUSPROGO Policijantai jųdviejų klaida 3 Susimusze; Vienas
nusipirkęs trueyznos del žiur
szitaip paaiszkina: Apie puse
Sudege
kių, Spalio dvideszimts ketvir
po septynių vakare, jiedu insiDevyni
Žuvo;
Kiti
Dar
ta diena, 1955 metuose, ir pas
lauže in Leslie Saulsbury na
BORDENTOWN, N. J. —
kui nutarė nužudinti, nutrucinmus, in New Rochelle.
Jieszkoma
Draiverys su aliejaus troku su
ti savo žmona.
Szeszios deszimts vieno meto
dege savo troke, kai tas jo tro(Tasa Ant 4 Puslapio)
PULASKI, VA. — Gazo fab amžiaus Ponas Lselie Saulsbu- į kas po susimuszimo su kitu
aki turėti ant savo vaiku, kai
Stubu ir Namu Pinigines
rikas susprogo ir trijų augsztu ry tuo laiku nebuvo namie. Tie- troku užsidegė.
jie bovinasi, o ji dirba virtu
Tvarkos Direktorius, Albert
du
vagiai
suriszo
jo
žmona
Ab1
KETURI SUŽEISTI namai sugriuvo, užmuszdami
Nelaime atsitiko apie penkta M. Cole, Vaszingtone pasita vėje.
by
ir
du
jųdviejų
vaikucziu
ir
nemažiau kaip devynis žmones
Jos teipgi sako kad uly-'
valanda isz ryto, kai miglos bu ria su Poniomis Annamarie į
ju
tarnaite,
ir
atsisėdo
palauk'
ir vienas labai sužeistas. Kitu
ežios turėtu būti vingiotos, o
vo tokios tirsztos, kad polici- Į Hull, po kairei, isz Eureka,
ti
kol
namu
ponas
pareis.
Bomba Susprogo dar dabar yra jieszkoma.
ne tiesios, kad automobiliai
jautai sako visiszkai nebuvo California, ir Phyliss McDevyni lavonai buvo surasti Apie deszimta valanda ‘Po
negalėtu greitai važiuoti.
Quiston, isz Salem, Oregon.
Priesz Vestuves Ir kai gaisras buvo užgesintas. nas Leslie Saulsbury parvažia galima nieko matyti. Trys di Jis yra szeimininku draugi Kad vaikams butu vietos su
deli trokai susimusze ir vienas
Namai
apylinkėje
buvo
ap

vo.
Pro
langa,
ant
kurio
lang;
jos atstoves, delegates, atva savo dviraeziais važinėti.
Per Szermenis
isz ju užsidegė.
griauti, langai iszdaužinti. Vie tieses nebuvo užtrauktos, jis
kontraktoriai daug
—
Pirm negu policijantai galė žiavusios in Vaszingtona pa Kad
DAYTON, OHIO. — Namie' nas restaurantas ir Salavasziu pamate savo žmona, savo vai- jo visus tuos susimuszius tro- sitarti apie nauju namu, stu daugiau, kad ir mažesniu
vietų parūpinti
vaikams
padaryta bomba, pasiunsta! Armijos namai buvo sugriauti. kuczius ir tarnaite surisztus. kus ir automobilius isznarpu- bu statybas.
maudintis; kad sztorai bu
Jos sako kad szitie naujos
kaip dovana del vestuvių, su W. J. Mahaffey restauranto Jis teipgi pamate tuos razbai- linti, penkiolika žmonių buvo
sprogo ir sužeidė keturis žmo savininkas sako kad jis norėjo nirikus. Tada jis greitai nubė sužeista toje vietoje. Septyni mados namai visai nėra tin tu gana arti, kad butu gali
ma joms pesezioms nueiti ir
nes. Sužeistųjų tarpe buvo ir tu užsidegti maža szilumos pe- go in restauranta ir paszauke trokai ir penki automobiliai su kami gyvenimui. Jos nori
pareiti.
kad visi namai turėtu bentu
vestuvių jaunikis, ir už tai ] cziuka, kuris yra gazo szildo- policijantus, kurie greitai pri simusze.
buvo ir tuos vagius, razbaininDaug kontraktoriu buvo
mas, kai viskas susprogo.
szliubas buvo atidėtas.
Žuvęs troko draiverys buvo du augszcziu, kad butu daug
dvideszimts devynių metu am daugiau vietos rakandams ant szitu posėdžiu ir jie aky
Viena dvylikos metu mergai kus suėmė.
Nors szliubas buvo atidėtas,
liai klausiesi, nes jiems labai
Viskas butu buvę tvarkoj,- žiaus Ernest Bennett, isz Old pasidėti; kad langai butu
bet laidotuves buvo atlaikytos te buvo to trenksmo iszmesta
rupi žinoti kas szeimininMiddlesex County, mažesni, kad kuknios, virtu
kaip buvo surengta. Jaunikio pro langa ir ulyczia, bet nebu- jeigu tie vagiai butu atsiminė Bridge,
kems patinka ir kas ne.
ves langai žiuretu in darža,
tevas, szeszios deszimts ketu- vo sužeista. Du automobiliai ar susipratę langtieses už New Jersey.
□ □ o .
(Tasa Ant 4 Puslapio)
kur motina galėtu nors viena
riu metu amžiaus John C. Dix- netoli to fabriko buvo visiszkai traukti.,

Isz Amerikos

Sako: Velnias Mane

U. S. A.

67 METAS

Karaliszkas Mokinys

Czia, ant mokyklos loto,
sėdi ant tvoreles Crown
Prince Carl Gustaf, isz Szvedijos. Jis lanko mokykla in
Stockholm. Karalaitis buvo
deszimts metu Balandžio
trisdeszimta diena.

pasikviesti, nes Republikonu
partija jam nepavelintu.
Galima tikria sakyti ir pa
sveikinti Anglijos žmones kad
tie Sovietai jiems akis neap
muilino ir kad Anglijos žmones
tuos Sivietu ponus pasveikino
kaip tinkamai tokius žulikus
pasveikinti.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

PJŪTIS PRASTA

Sovietai Prisipažinsta
MASKVA, RUSIJA. —
Sovietu, Komunistu Partijos
Sekretorijato virszininkas, Le
onid I. Brezhnevas prisipažins
ta kad praeitu metu pjūtis bu
vo ne kokia. Dabar Sovietai
vieszai prisipaž’nsta kad pra
eitais metais pjūtis buvo tarp
deszimts ir penkiolika milijonu
tonu mažesne negu pirmiau.
Dabar teipgi paaiszkeja kad
ir per 1953 ir 1954 metus pjūtis
buvo prasta, nors Sovietu laikraszcziai tada tik gyrėsi ir tei
sybes nesake ir nepripažino.
Dabar galima suprasti kodėl
Sovietai derinasi isz kitu
krasztu pirktis rugiu, kviecziu,
avižų ir kitu ukes vaisiu. Priesz
tai Rusija būdavo milijonu to
nu iszsiunsdavo in kitus krasz
tus. O dabar ji pati turi pirk
tis.
Czia aiszkiai matyti kad ūki
ninkai tyliai bet baisiai intakingai prieszinasi priesz visus
Kolkhozus ir tyczia neaęja, neakeja ir nepjauna. Ir kur jie
gali ir kur jiems pasiseka jie
nusuka Sovietus.

Pirmiau Sovietai gyrėsi kad
viskas tvarkoj, kad ūkininkai
dabar visu ezvereziau daugiau
visko augina ir gamina. Bet
dabar pasirodo ir tu paežiu
Sovietu prisipažinimo kad ne
viskas tvarkoj tarne ju rojuje!
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Indijos krasztas dabar siun- j uos konkursą,
ant svieto in keturis metus. Tai ja paregėsi.
gas kriminaliszkas apraszy No.158—A p i e Kapitonai
ežia savo pirszlius iii Rusija. O Sziam konkursui buvo at ir ne dyvai, jeigu tėvai glamo Karvedis pasukęs usa atsa- mas, 202 pus, 50c.
|Stormfield Danguje; Pabėgė
mes Indijos žmonėms esatie siusta 19 dainų. Ju kompozito nėjo ir cziucziavo Irena ir apie
No.103—Vaidelota, apysaka lė;
I ’ Kasgi Isztyre; Prigautas
milijonus davė drabužiais, pi riai buvo ne tik isz JAV ir. Ka- jamislino; drauge abudu tupi
Ir mergina
isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
nigais ir maistu.
nėjo apie vyge, abudu mokino laikui namicje sėdi
:zio iszimta isz Lietuviszki
No.160—Apie Po Laikui;
Prez. Eisenhoweris vieszai
Konkursui spręsti buvo su pirmutini žingsni žengkt, pir
iižlieku. Su paveikslais. J 7^ Per Neatsarguma in Balta
pareiszke, kad jis sutinka dar Iki dabar Amerikos krasztas daryta jury komisija. .Ja suda
mutinius žodžius kalbėt. O ir mm ir ui •vi ima dukreleo bėga dideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszper keturis metus eiti Prezi laike pirmenybe pasaulio poli rė muzikai: Aleksandras Kukaip ant svieto atėjo, tai paskiii pametus tėvus.
No.lll—Sziupinis (3 dalis) 'ipats Jėzus ir Miszke Medžiai;
dento pareigas, jeigu žmones ji tikoje, bot dabar iszrodo kad cziunas, pirmininkas1, ir nariai
d ž i a u gs i n as 11m v o neis zj >a sa k y Kasztelonas jiataise sau usa talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
vėl iszrinks.
Sovietai ta pirmenybe atėmė Vytautas Marijoszius, Alfon tinas; mat kai]) davė žinia su piktumu ir susiraukė:
Yla isz maiszo išzlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
isz musu.
sas Mikulskis, Kazys Stepona- Kasztelonui, jog ji pati praszo — Tai kas man,ten kalbėjo, ba ka negalėjo savo liežuvio dės
ir Kitus Dangiszkus Kū
■
Eisenhoweris jauczia kad
viezius ir Izidorius Vasyliunas. pas save, idant pasveikintu ateis svetimas ir su mumis sulaikyt; Girtuoklis Jurgis. nas; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
niekas kitas negalėtu jo darba Buvęs Prez. Trumanas sako! Jury komisija, apsvarseziuGalinga ypata galybe meiles: li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
dabar atlikti; jis mislina kad kad jis rems Demokratu Adlaij si atsiustus kurinius, balsu
no
nuo
pusgoscziaus
iszgere
naniu neleisu. Ar tai i r pas mus Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
,
I
7
jis savo krasztui yra labai rei Stevensona, kaipo kandidatai
dauguma, nutarė pirmąją vieta ant josios garbes, paskui liepe mažai vietos? Gincziniesi su ir visos bobos; Teipgi juokai
No.166—Apie Sūnūs Mai
kalingas.
daina “Vakaras ty- isz maždžieriu szaudyt ant viin prezidento vieta, jeigu jis-I’skii-ti
manim, ha mano “džiaugsmu- rodos, trumpi pasakaitymai ii giaus; Iszklausyta Malda
sutiks vesti vaju ka ip Iriima- ]lūs
lia”
nntrnin nz
’’, antraja,
už rlninm
daina “Pa- vatu, kad daneszt gyventojams ko” nematai, nes tegul tik at t. t., 52 puslapiu, 20c.
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
Nei vienas Prezidentas, tiek nas nori — būtent visu smar
buski, pasaiuli.”
apylinkines apie ta dideli eina, tai kitaip už dainuosi.
No.112—Tryl apysakos apif
N0.172—Apie Duktė Mariu;
metu sulaukės, kaip Eisenho kumu pultis ant Eisenhowerio
Atidarius vokus, paaiszkejo1, džiaugsma.
Tai
pasakęs
suplojo
delnais,
pinigai
galva-žudžiai
;
Ražan
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
weris, neisztesejo keturis me ir Republikonu partijos, ir vi
kad “Vakaras tylus’’kompozi — Bus tai narsus kareivis ant tojo ženklo atbėgo vaikinn- ežius iszgelbsti nuo smert; Szv.
piu, 20c.
tus toje vietoje.
siems duoti “Trumaniszku” torius yra sesuo Bernarda-Ma- isz to musu pribuiszo, ir ne ma
Kristupą; Juokingi szposelęi;
No.173—Apie Talmudo Pa
velniu.
rijd, Marijos Augsztesniosios žas džiaugsmas tėvams, kalbė — Begk iii moterių pakaju, Kaip traukt giliukingai Einiki
Kai tik Prezidentas Eisenho
slaptys; Du Mokiniu; Kam IszMokyklos mokytoja Chicagoje, jo senas bambardieras, kūrėm tegul panaite iii ezion pribuna, ir kiti szposeliai, 20c.
weris paskelbė kad jis stps in Amerikos sekretorius, John
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
O' “Palbuskie, pasauli’’ kompo- lieipe szaut, o kuris nežinojo
No.116—Istorija ape Siera
rinkimus, Wall Street biznierių Foster Dulles Senato komisijai
No.175—Kuczios Žemaites;
I zitorius yra, Juozas Bertulis, kas pribuvo ant svieto, ar mer Vaikinas iszbego, o prieteliai ta. Puikus apraszymas. 119
biznis paszoko, pagerėjo.
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
prisipažino kad jis nieko neži- ■ Los A11^eIos, Valif. Tokiu budri gaite ar vaikas, o kada dažino- tolinus sznekucziavo; tame ki ouslapiu, 20c.
darė Anglis; Kaimiecziu Aimanojo apie tuos Anglus iszdavi-' pirmoji premija. 100 dol. tenka jo, jog tai mergaite, senis krus tam pakajuje kas snsznabždeNo.119—Keturios istorijos, gavymai; Eiles; Kokis Budais
Biznieriai jaucziasi kad da kus, Donald Maclean ir Guy
sės. Bernardai-Marijai, antroji telėjo peczais novos nepaiseda- jo, durys atsidarė ir su dainele apie Gražia Haremo Nevalantbar jiems nėra jokios' baimes Burgess, kurie iialbeg’o pas So
Apgavikai Apgauna Žmonis;
50 dol. Juozui Bertuliui.
mas to ir tarė:
ant lupu, su linksmu veidu, in- kg; Luoszis; Viena Motina,
isz valdžios, kai Eisenhoweris vietus su daug paslapcziu. Ge
Dainų Szventes Komitetas — Ar tai moteres negali bego Irena, smagi, patoga. kaip Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Prietarai ir Burtai; Juokai ir
laiko valdžios vadeles.
Paveikslai. 20c.
nerolas MacArthur -buvo apie didžiai vertina gausu kompozi būti drąsos? Jum jauniem tai aniuolelis malavotas. Inbego
20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
tai visus perspejes keli metai torių dalyvavima, konkurse ir vis naujiena, nes man ne, 'ba su triukszmu, sztai susilaikė,
No.120—Dvi istorijos apie
Darbininku unijų vadai da atgal.
džiaugiasi ju kūrybine dvasia. visko ant svieto mącziau ir ne apkaito ir akeles nuleido, pati Valukas isz girios; Ant nema Skaitymo ir Raszymo. 25c.
bar negales bėgti in VaszingtoPirmąją, vieta laimėjusi dai isz vieno p erzi aus duona val nežinojo ka, su savim daryt. no. 58 pus., 20c.
na del pagelbos, nes Eisenho Jeigu musu
politikieriai,
Kitokios Knygos
na bus pirma karta atlikta Dai giau. Macziau ne viena motere Buvo persitikrinus, jog nieko No.127:—[Trys istorijos apie
weris yra fabrikantu ir bago- kaip Kongresmonai, Senatoriai
nų Szventes metu. Ta daina in- ant arklio su ginklu rankoje.
nėra. Gražiai iszrode su tiiorn Duktė Pustyniu; Peleniute;
cziu draugas.
ir kiti pyszkina laisžkus visai
pareigojami iszmokti visi cho Nuo tos dienos praėjo net aipkaitimu ant apdegusio nuo Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
No.178—Tikrausias Kabalas
už dyka, užsimokėtu tai tos
rai: tiek miszrus, tiek moterų szesziolika metu ir ponas Za saules veido. Ponas ZiavistovsNo.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
Valdžia, po Eisenhowerio skolos nebutu.
ir vyru chorai. Premijuotoji vistovskis suprasze daugybe kis nusiszypsojo užganadintas dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom
valdžiai vis daugiau pinigu pa
daina jau iszejo isz spaudos.
svecziu, idant “savo džiaugs ir usa pasuko, karvedis pasvei No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
skirs naujiems ginklams, ir
Pirkie U. S. Bonus
— JAV ir Kanados Lietuviu mą, sulinksmint.’’ Nuo ryto jau kino Irena.
No.180—Kvitu Knygute
Anglorius isz Valencziojs, Ko
taip visiems gana darbo bus.
Dainų Szventes Komitetas.
tarnai krutėjo ir triūse apie — Et, ka tu mano džiaugs žnas daigtas turi savo vieta: del Iszmokejimo Pinigu Ligo
bankieta: vieni szvarino paka meli, pakelk akis, dirstelek ant Ka pasakė katras paeziuojas. niams. 35c.
Nors Eisenhoweris vieszai
jus, kiti papuoszinejo žalumais, mudviejų drąsiai, tarė prastais 76 puslapiu. 25c.
180%—Kvitu Knygute
pareiszke kad jis sutinka stoti
žižodzais Kasztelonas: karvedis
pjovė
gyvulus,
paukszczius
ga

in rinkimus, bet jis nei žodžio
No.129—Keturios istorijos Draugystėms, del Kasieriaus
::
MANO
::
nepyksta, jog in ezion inpuolai
beno
isz
visur
visokius
daigius
nesako apie savo Vice-PreziKetvirtas Prisakymas Dievo. nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kaip szturmas. Dovanok del jo
DŽIAUGSMAS
Pats
ponas
Kasztelonas
Za

*
denta Nixona. Bet dabar suži
Keliautojai in Szventa Žeme: kimu. 25c.
sios kaimyne, dadave in szvevistovskis
apsirėdė
in
puiku
Beda; Tamsunus prigauna. 58
No.194—Trumpas
Katali
nome kad Nixonas pats paskel
czia, mat ji mistino, jog asz
žiupona
ir
svetinėm
pakajuje
Rutu
Lapeliai
puslapiu,
20c.
kiszkas Katekizmas, pagal iszbė kad jis stos in rinkimus del
pats vienas esmių.
lanke
kaimynu,
sznekucziuodaguldima
Kun. Piliauskio, su
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
Vice-Prezidento vietos.
No J 33—Dvi istorijos: Neuž
Irena,
prisiartino
prie
juodmas ir gikksznodainas su pri bu
Septyni rutu lapeliai,
mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Pade ji
vieju.
vusiu
isz
lai
k
karvedžiu
PoSeptynes
jaunos
mergeles.
mais. 35c.
Dabar, kai 'biznis visur geras
savo valos nenaudojo ir žmonių
ni. 62 puslapiu, 20c.
— Ka teveli prisakysi? Pa
žiarskiu.
Nieks,
nieks
isz
tu
mergeliu
kai darbininkai visur darbo tu
nerengė, o visus vienokai my
No.196—Stacijos arba Kai
No.134—Dvi istorijos: Baisi
klauso.
Prieszais
pjoveji
berneli.
ri, bus sunku sumuszti Eisenlėjo. Kasztelonas Zavistovskis — Asz tau sakiau, kaimy1- — K a r v e d i s Pozarskis Žudinsta, Urlika Razbaininka. varija Viesz. Jezuso Kristuso
ho’weri per rinkimus. Republi- Per žalia gire vandravau,
15c.
buvo paveizdingas gyventoju; ’ ne, kalbėjo Zavistovskis, to’kios troszko tave pažint.
43 puslapiu, 20c.
Žalia
zylele
sugavau;
konai sakys ir propaganda va
garsus buvo kaipo doras žmo merginos, kaip mano, tai tu gal
Tai pasakęs tėvas, paėmė ja No.lll—Apiė Kalvi Paszku, No.197—Graudus Verksmą]
Žalia
zylele
sugavau;
rys, kad jiems dėka kad vi
da
nematai
;
kaip
tau
parodysiu
gus, iszmintingas inielaszirdinležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Ap
už ran'kos, kalbėdamas:
In rutu darža inleidau.
siems dabar taip gerai.
gas, teisus, geras ’kaimynais ir tai. man ipaivydesi. Tai 'brolau — 'Sztai mano dūkto kai tas. 61 puslapiu, 20c.
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
Pats pro langa veizdejau,
svetingas. Lenkija tame laike stebuklas nemergina, o tokia myno, tarė su puikumu.
No.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
Ka
dare
žalia
zylele.
Kongresmonai dabar nutarė
neturėjo su niekuom kara; po brolau gera ir darbszi! Nėra ki Mergaite apkaitusi su galva bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. Pa
Auksztai
lakioj
jauna
mergele,
beveik nieko nedaryti, jokiu
karai su didžiu Kuningaiksz- tos tokios ant svieto, dievaž nė Iii iktol ėjo, Pozarskis antru kar Kuzma Skripkorius Likos Tur gal senoviszko būda, 15c.
Saldžiai
miegojo
žalia
zylele.
instatymu neinvesti kol pama
cziu Maskoliszku ir Albertu, ra, o ir nebus kol szitas svietas tu ja pasveikino, ir tarė:
No.198—Gromata arba Mu
tingu Ponu. 35c.
Skina
rutu
szakele,
bus.
Kaip
tau
parody
su,
kaimy

tys kaip rinkimai eis.
užstojo pakajus; ūkininkas
— Jeigu tokia gera, kaip No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
Pina vainikėli.
spakainai sau are savo dirva, ne, tai man pavydėsi!
patoga, tai turite kuom pasi- Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz groma
Žalia
zylele
pasprūdo,
Kongresmonai tyczia nein—
Jau
man
veluk
vaikinas
kareiviai silsejosi po vajaunam
Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
vede nauju iristatymu kaslink Jauna mergele apsnūdo;
atsake
karvedis
.
Pozarskis,
vargui, o svetingas p. Zavis
tojaus Jeruzolima. 10c.
— Ar patogesne, ar geres- lapiu, 20c.
Nei man graudi zylele,
mokykloms paglobos.
tovskis su'kvietinejo savo kai szypisodamasis ant užsidgngi- ne, tai jau pats, nežinau, atsake No.144— Apie Ranka Ap- No.200—Eustakijuszas. Is
Nei man budinti mergele.
mynus ir linksmai bankietavo- moi 'kasztelono, asz turiu viena Kasztelonas, nes galiu užtik- veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
Automobiliu
fabrikantai
ir Dievui už ji dekavoju, nepa rint, jog szirdis auksine.
jo.
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
kasdien vis daugiau ir daugiau Dainų Szventes Komi Sziandien ketino daugiau su- vydžiu nei vienam merginos.
No.201—Istorija apie Amži
Tai pasakęs, prispaudė, prie va Zokoninka Bernadina. 61
darbininku paleidžia, nes jiems
važiuot sveteliu. Zavistovskis — Ka tu man ežia su savo saves džiaugsma ir drueziai pa- puslapiu, 20c.
na Žydą. Jo kelione po svietą
teto Praneszimas Nr.10 suprasze visokiu sulėktu nežiū vaikinu, pertrauke nekantrai bueziavo.
darbo nėra.
ir liudymas apie Jezu Kristų.
/
-/
rėdamas; ar'katras turtingas ar Kasztelonas, vos nuo žemes at — Dabar eikie pas motina, No.145—A p i e Velniszkas Pukius apraszymas. 20c.
Dakar galima stacziai sakyti CHICAGO, ILLINOIS, — biednas, norėjo kad butu krutė auga, tuojaus eina isz namu, o tarė, paskubint su triusu, ha Malūnas Kaip Studentas Lo No.202—Novena, Stebuklin
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
kad taksos nebus sumažintos.
Dainų Szventes Komitetas, jimas jo dvare, ba apvaiksz- žmogus ant senu metu pasilie pamatysite kaip tuojaus svebuklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
norėdamas paskatinti musu cziojo diena varduvių savo vie ki si ratu. Mergina ne pabėgs, cziai pradės susivažinet.
Garbei. 15c.
puslapiu, 15c.
Amerikos užsienio politika kom poz i t o r i u s dau gi au su kur natines dukreles Irenos, kurie pašiuręs, sulinksmins senatvė
— BUS DAUGIAU —
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
nekaip eina. Mes milijonus do ti lietuviszku kuriniu ir supras vadindavo “džiaugsmu,’’ Ire je ir apdengs. Sztai paimkime
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. kių Seraphiszkas Officium. 15c
leriu dayeme Graikijai, o da damas ju reikszme musu tau na buvo asztuntu kūdikiu isz musu Irena, visa diena su mu
KATALOGAS 62 puslapiu, 20c.
bar Graikai linksta in Komu tines dvasios palaikymui, bu paeiles: septi lietas priesz ja nu mis: tai triusesi su motina
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
nistu puse.
vo paskelbęs lietuviszkos dai- mirė, jiji po ipas'kut inain atėjo szyp-žorneja, kuknioje, tai pas
KNYGŲ
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
Tas pats ir Vakaru Vokieti
mane atbėga. Motina sėda
Visi pirmieji Katalogai dabar
—Apie Kajimas, Drū UžL Užsisakant knygas is*
joje.
SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS verpt, jiji cziupt už kito vinde- yra negeri. Szis Katalogas tasNo.152
Petras, Nuogai is. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
lo, prisislenka prie'josios, ver
.
.
.
MALDA
.
.
.
Pasįrodo kad musu pagelba,
tik numeri knygos. Pinigus
pė ir lihksmas daineles daiiiuo- užima visu anų vieta, todėl lapiu, 20c.
užsisakykite
knygas
isx
paszeipa ir milijonai doleriu
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-OrViesz. Jėzaus ir je: asz sėdu ant arklio'ir nusiszito
Katalogo
nieko nereiszkia.
Žydas, Du Draugai. 136 pusią deri, Express ar Bankino MoMotinos Szvencz. duodu in laukus, sztai bema
Nr.
1955
ni-Orderi, o jeigu norite pini
pin, 35c.
tant ir ji atlėkė ant savo balto
Vidur Rytu krasztai, gave
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
žirgelio, szokineje per graibės,
ISTORIJOS,
PASAKOS,
Sapnas Motinos Szvenmilijonus doleriu isz musu
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiazka su pinigais.
tvoras ir krūmus. Kada niekai
APYSAKOS,
IR
T.
T.
cziausios,
mieganczios
kraszto, dabar derinasi su So
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa lĮPgr* Nepamirszkite dadeti
oras lauko, ir sedava su paezia
ant kalno Alyvų, žemei
vietais. Szitie krasztai mums
deszimtuka ekstra del prisiūti'
loszt isz kailiuku, tai ir ji apie
No. 101—Kapitonas Velnias, slaptį. 61 puslapiu, 20c.
Batanijos,
bažnyczioj
laibai rupi, nes ežia randasi
mudu sukinėjasi ir visokius Puikus apraszymas, didele No.151—Apie Vaitas Szvil- timo kasztu.
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
aliejaus sandelis.
Visi Moni-Orderiai ir Piniszposus varinėje. •
knyga, 404 puslapiu, 50c.
i pikas, Pas Merga, Gražios
Akys, Tarnas,. Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
iCzia
Kasztelonlas
pakele
No.
201
Istorija
apie
Amži

Knygos Did. 3%x5% col.
" Prancūzijoje, nors Komunis
nukas Karalium, 62 pus., 20c. turi būti siusti vien tik ant
kupka
su
vynu
ir
isztrauke
iki
na
Žydą.
Jo
kelione
po
svietą
TIKTAI, 25 Ctsr
tai pralaimėjo rinkimus, jie su
szio adreso:
dugnui.
No.153—Apie Gailuti, Du
ir
liudymas
apie
Jezu
Kris

daro labai galinga mažuma ir
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.f
— Teip, teip! Pavydėsi man tų 20c.
SAULE PUBLISHING CO.,
turi daug vietų taryboje.
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
meiliu- lapiu, 20c.
kaimyne tokios dukters, kaip No.102— Prakeikta,
i

Kas Girdėt

Pypkes Durnai

/

“SAULE”

MAHANOY CITY. PA.

stirna kepo ir gerdami daina — Mano brangus Motiejau, go ka. greieziause namon. Kada Doras Motiejus likosi a.pszar pameni sau, ta ji vakaru, ka inejo in grinezia, pasveikino ji .cziai apdovanotas .Gavo jis nuo
vo.
Kada nustojo dainavę ir ren da muęlu radome musu giroje Jadvigute, tarydama saldžais savo pono kelis desetkus mar
gu lauko, puikia ir didele grin
gėsi valgy t kepsnį, tame vienais taje cigonka pusiau suszaluse? žodelais:
isz ju nužvelgė, jog per krūmus — Pamenu, dauggalis pone — Jau sugryžai brangus ezia;, teiipos-gi visokius ukiszatsake Motiejus.
teveli ? Kai]) tai gerai, jog su kus padarus. Gyveno sau viso
kas tekis perbėgo.
pilnas r i laimingas, norint ne
Tuojaus trys ginkluoti raz- — Tu man ka. toki tada kal gryžai t ei]) greitai.
sugriežė, pajuto nuo pasiutimo,
baininkai iszlindo isz urvos bėjai jog po tuom medžiu kul — Asz neesmiu tavo tėvu, s\ ki atsiduso su savo pacziulc,
nes tas buvo ant tuszezio.
toji cigonka sėdėjo radai meti tarė Motiejus. Tavo tėvu yra nes ♦abudu labai prisiriszo prie
Tuojaus prisako, idant drau kad pažiūrėt kas ten gali būtie,
ni kūdiki, ar tai senei tas buvo? ponas Petras Rabsztinskas, Jadvigutes ir mylėjo ja kaip
gai leistųsi paskui pabėgėlius. ir sztai už valandos atveda in
— Penki metai, dauggalis dvarponis ir labai turtingas. Ir savo locna kūdiki. Jadvigute
Visa dvylika per visa diena urvą suriszta sena cigonka.
pone, atsake Motiejus. Tasai apsakęs paežiai visa taje istori neužmirszo teipos-gi apie Mo Mahanoy City, Pa., U.S.A. J
jieszkojo ant visu keliu, nes — Ha! Esi pamatine! Pakūdikis pas mus auginasi.
ja sutrumpinime, paėmė Jad tiejus ir tankiai nueitinejo pas u ,i?’A - B - CELA ^ys
nieko nenaudojo, sugryžo volai szauke vadas razbaininku. Tai
juosius su ju dukriuke, Zosele, 64 pus. Did. 5x7 col. i;
vakaro kad pasilsėt. Sukure di tu paleidai musu nevalninka! — O ar neturėjo ant saves vigute ir nuveda ja in dvara.
Iarba
Dabar pradžia
Po 25c. j
Kas-gn galėtu
apraszyt ba ir Motiejų dukriuke drauge
dele ugni, ant ilgo medinio Pasakykie mums tuojaus, kur koki kryželi ar ignoseli ?
prie
Jadvigutes
dvare
augo.
jis
dabar
randasi?
Saule Publishing Co., ![
— Turėjo ant kaklo kryželi džiaugsma ir laime, pono Petro!
jieszmo užsmeige nuszauta
— Ne sakysiu, atsake ci auksini,'ant szilkines stuczke- .0 kaip jisai glamonėjosi ir bu-...ir...
;!
gonka.
les. Kryželis žibėjo trys bran cziavo savo Jadvygute, o kbip Turime da. czionais primint
— O! Tuojaus btis tam ro gus akmenelei ir didelis puikus karsztos aszaros liejosi isz. jo apie sena cigonka. Gyventojai
dą! Tuojaus viską iszdainuosi, deimantas.
akiu ant nusies, jog jo biedną užtiko urvoje apipuvusi kuna
kaip tau biskuti kojas su ugnia
Istoriszka Apysaka
pati nešalau ko tojo- džiaugsmo. cigonkos, davė žinia, in dvara
—
Del
Dievo
Szvento
!
.Tai
ponui
Pertui,
kuris
liepe
pui

pakaitysime.
Paregojas savo duktere, jautė
— Galite mano ir užmuszt, mano dukrele! Mano Jadvigu- si sveikas ir drūtas kaip da nie kiai palaidot ir pastatyt pom- ^ERP kalnu, ant puikios ly
nes asz neiszduosiu mano gera- tc tu mano geriauses Motiejėli kad priesz tai ir nauja links n i n ka su t i ūkam u para szu.
gumos kaip akia. užmest,
auginai!
O
geras
Dieve,
dokui
Ponas
Petras,
Rabsztinskis
dejaus, atsake cigonka, kuri
terp- derlingu lauku stovėjo,
ni} be, kaip da niekad neturėjo.
tau!
Paszauko
ponas
Petras
norėjo pataisyt savo piktybes,
Dabar liaujas gyvenimas dva gyveno da gana ilgai. Duktere dvaras aplinkui baudžiauninku
puldamas
ant
keliu.
Dokui
tau
iszleido už vyra ir susilaukė kaimelais apsodintas. Isztolo,
per pavogimu nekalto kūdikio.
ro prasidėjo.
Dieve,
jog
sugražini
man
din-i
daugybe anūkėliu. Da. ir szian kaip tiktai aki užmatyt persi— Tuojaus tas pasirodis,
gusi
kūdiki.
Esmių
gausiaiuž
paszauko perdetinis gaujos.
dien aplinkinėse kalnu Szventa statinejo kalneliai su žalais
mokėtas
už
tuosius
penkis
me
kryžiniu pasakoja apie taji at medžais apaugę, kaip rodos
Hei, pūslinkite ja prie ugnies
tus
rupesezio
ir
pakramtos.
ir paspirginkite jos padus.
Talmudo Paslaptys” sitikima ir apie surasta mer amžino pavasario gojelei, ku
Motiejau,
kalbėjo
toliau,
atsi

giuke.
Ne trukus kojos cigonkos jau
ŽYDU TIKYBOS
riuose cziulbejo tukstanoziai
stojas,
oikie
ka
greieziause
na

spirginėjo ant ugnies. Skaudė
----- GALAS----:: PRISAKYMUS ::
paukszteliu visokais balselais.
mai)
ir
atvesk
iii
czion
mano
Labai užimanti apysaka
jimas baisus permaine veidą
Dvaras buvo keturkampis,
Vienas vyrelis darbo
Jadvigute.
Per
paczta,
25
Centai
cigonkos,
akys
iszlindo
in
virapvestas su storu ir augsztu
neturėjo,
Saule
Publishing
Company,
szu,
prakaitas
pylėsi
isz
kaktos
Geras Moitejus nnsidyvines
mum; viduryje stovėjo puikus
Ir tikrai darbo gauti
Mahanoy
City,
Pa.,
U.S.A.
nes cigonka, nei žodžio neiszta- didelei tuom atsitikimu, nubė
palocelis. Aplinkui mūra, isz
negalėjo,
re.
lauko buvo gili ir plati graibė
Daug nuo savo bobeles
— O jeigu teip, tai dingk
apvesta pilna vandenio, per ku
iszkente,
kaip
gyvate!
Paszauke
vienas
ria buvo tiltas vedantis ant kie
Tegul gelbsti visi
isz
razbaininku
ir
su
kolų
galmo. Tas tiltas buvo nukelemas
szventi.
va
perskriode
nelaimingos,
kiti
nuo vietos ir tiktai reikale dė
Teis)be, biaurus-bobos
jo ant savo vietos.
liežuvis, mėtėsi prie raivanezios cigon
kos pradėjo ja poliais ir sztilieBuvo, tai didelis dvaras, nes
Duoda saviszkiui helos,
tais baidyt. Tame sudundėjo
jau teip nebuvo apginkluotas
Neaplenkia ne kitu
raitelu pulkas ir sztai pasirodė
kaip kitados už karalavimo
' vyru,
pulkas
kareiviu
apginkluotu,
Kazimierio Didžio, jog ne tik
Už tai burdingieriu neturi,
kurie
užklupo
ant
persigandu

ka apylinkes gyvento jei bijojo,
Ea nuolatos plistai ir
nes ir tolimesni dvarai; senovės
nedažiuri. siu razbaininku.
Buvo duota žine del vaisko,
gadinese tokiuose dvaruose, ne
jog razibaininkai randasi toje
tiktai Lenkijo, nes ir kitose žeVienas sportukas dvi
giroje,
o
davė
žinia
prieteliai
ir
mese, gyveno, kareiviai, kurie
mergeles turėjo,
gimines pono Petro, tiejei pa
laike karos isztraukinejo ant
Vienai ir kitai apsivesti
tys, kai rado giroje ir nugabeno
užpuola, o tykiam laik, lėbavo
prižadėjo,
in Rabsątincka.
ir užsiiminėjo pleszimais vieni
O kad sodos “liai boles”Galejosi gana ilgai. Razbaikitu, o. ir p akele vingus kupPer daug fundino;
ninkai iszbego po giria kaip
czius apipleszinejo ir da paėmė
Na ir abidvi apsirgdino.
iszba i d y ti
sziksznotsparn iai.
skiepuose uždare marino.
Pamate sportukas kad
Raiteli vaikėsi juosius, kapojo
Begis laiko viską atmainė;
Ims riestai,
su szoblemis ir bade su pykelaike tame, kada pradedam, szi
Isz to neisžais gerai,
mis, szaude isz pucku ir pisztata apysaka, jau buvo suvis ki
Kad dvieju paeziukiu *
taip, jau tiktai pas, žmonis
neiszmaitys, lictu.
skraidė apsakė terp senu žmo
Ne trukus, nei valandos, o isz
Ka tada darys?
nių apie užpuolinejimus ir apiSavo “sintkeis” in ranka, visos gaujos razbaininku nei
pleszmius per senovės turezius.
vieno gyvo ne pasiliko.
Ir in dideli miestą
Ant muru jau ne buvo matyt
Po visa giria gulėjo lavonai
iszpleszkejo.
armotu leidancziu akmenines
raabaininku kruvini ir suka
Sziandien tos mergeles,
kulkas, o ant ju vietų augo krū
poti per kareivius.
Didžiai nusiminuosios.
mai radastų su daugybe žiedti
Keturis razbaininkus paėmė
Taigi, saugokitės mergeles,
kuriu kvapsnis toli iszsivaikszgyvus, suriszo patalpino in ka
Jus kvailos aveles,
tinejo>. Ir kastinėje apylinkine
lėjimą ir netrukus po apsudijiMatot, kaip su jom
nebuvo ne laszo vandenio ir ko
mui likosi visi keturi pakarti.
atsitiko,
ne buvo žemem užslinke ir dil
Teip Dievas nubaudė nedorė
Prigavo abidvi ir paliko!
gėlėm apžėlė. Jau sziandien na
lius.
Dabar gana raudos,
iszrode teip baisiai tas dvaras,
O netoli urvos razbaininkiVargo.daug turės ir
o da ir apylinkineskaimuocžiąi
nes gulėjo lavonas nukankintos
bėdos,
gavinejo priglauda ir paszelpa.
cigonkos, kuri savo pasiszvenO kur dabar pasidės?
Tame dvare gyveno ponas Zatimu ir sraerezia baisiai atpir
In ligonini! i eiti turės.
vistovskis, Kasztelonas, kuris
ko savo senovės kaltes.
del apylinkines gyvento ju bu
Neužmirszo ponas Petras ka
Jeigu vyras iszkrypsta
vo kaip tėvas ir su kožnu mei
jam kalbėjo cigonka. Liepe nuIsz doraus gyvenimo,
lei pasikalbinejo.
siuns't pas savo medeju Motie
Tai su jtiom yra didele
Po teisybei, tame laike szlekjų, idant kai greieziause pribū
beda.,
tai turėjo, ne aprubežiuota vale,
Bet jeigu motore iszkrypsta tu. ,
nes kad ėjo pagal mokslą
Motiejus pribuvo greitai ir
Isz doros kelio,
krikszczioniszka, tai ir isz tos
pasiklionojas ponui, lauke tylė
Tai szimta kartu yra
(Tasa Ant 2 puslapio)
damas, o ponas Petras in ji pra
didesne beda,
kalbėjo :
Ne tik del jos vyrui,
Bet ir visuomenei.

:: Apie Cigonka
(Tasa)

Ass. k a d a a t s i s v e i k i n e j a u su
tavim turėjau mieri nueit ie
jieszkot tavo pavogto per mane
kūdiki; nes giroje užpuolė ant
manės piktadariai kurie szian
dien tave apiplesze ir paėmė.
Pasako man, jog nori sau turetie gaspadine ir liepo man pa
sirinkt, ar smerti ar tarnysta,
pas juosius. Turėjau priimti
tarnysta ir sziandien už tai
Dievui dekavoju, jog galėjau
tave pone iszgelibet. Po tu jo
sios žodžiu isz,girdo dundėjimą
žemes. Kokie lai raitelei kelia
vo nakties laike. Cigonka paė jo
artyn kelelio ir paregėjo du po
nus ir dviem savo tarnais jojanezius, kurie kai]) rodos žino
dami vede su sabini luoša arki i.
— Hei! Ponelei! Ponelei!
Pradėjo szauktie cigonka, pri
siartinkite ir susilaikykite ant
valandėlės. Czion guli pažeis
tas szlckta. Pribuvote jam prigel'bet.
Raitelei prisiartino ir nusėdo
nuo arklio paskubino paskui ci
gonka, kuri diavede juosius pas
poną Petra Rabsztinska.
Pasirodė, jog tai 'buvo gimi
nes ir prietęliai pono Petro. Ži
noma, jog tuo jaus užsiėmė ligo
niu, užsodino ant arklio poną
Petra ir nugabeno in Raibsztin
kus, cigonka nuėjo savo keliu,
dainuodama szita dainele :
Nei grinezeles, nei pastoges,
Nei loveles, nei paklodes,
Stogas mano melinas dangus,
Ka aprūpins Dievas brangus.
Mano tėvynė, visas svietas,
Dabar žales, žiemai baltas,
Mano moezia, žeme juoda,
Toj prigiaudže, maista duoda.
Ir aprėdo geri žmones,
Norint pjudo szunimis,
Ir viralo duoda lasza,
Jeigu kada pasipraszo.
Daug uždarbio asz neturiu,
Kaip tik už tai kaip nnlburiu,
Jeigu Dievas neužmirsz
vabalėlio,
Pasigailės ir cigonclo.
Praėjo keturios sanvaites. p.
Petras pradėjo susidrutinet po
tai baisiai praeitai ir sunkiai
ligai.
Viskas kas tiktai atsitiko po
nui Petrui, tame praėjusiame
laike tai kaip sapnas iszsidave.
Sugryžkime ant valandėlės
in urvą kur palikome mieganczius razibaininkus. Kada ant
rytojaus gauja pabudo, primi
ne sau apie nevalninka, ka tai
ketino paimt už ji ne mažai pi
nigo. O kas pasidarė per sumiszimas kada, nevalninko nebu
vo. Vadas1 gaujos su dantimis
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Geriau kad merginos
tylėtu,
Vaikams pas vaitus
neskaustu,
Ka gaus ant galo,
Tik sarmatos pasidaro:
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Visu Ražancziaus '
Paslapcžiu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
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savo orderi ir viena doleri ant
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delphijos kaip velnias szvesto jams.
ubagai Europoje isz musu juo si trys trokai važiavo in ta pa
vandenio.
Mokytojas mažiau algos gau kiasi? Pinigas ne Dievas; ir ti kraszta, in sziaure ant pla
Vienas garsus beisboles rate na už paprasta džianatorius, juo geriau bus mums in sveika taus vieszkelio. Pirmutini troZ
Jis skaito musu laikraszti
lis buvo priverstas iszsikraus- mokyklos kambariu szlaveja. ta kada mes tai suprasime.
J ka vairavo trisdeszimts dvieju
Ir seka svieto sanjudi;
— Suibatoj (pripuola Szv.
tyti
isz
Philadelphijos
nes
ežia
Mokytoja
gauna
mažiau
negu
I metu amžiaus Silvio Ronca, isz
Jis nori viską dažinot,
Pijuszo, o Tautiszka Vardine:
nebuvo jam gana paramos. Da paprasta szliure kuri dirba fab
Rancocas Heights, netoli nuo
Nes jam vis rupi iszgalvot
Tradenis Ir ta diena: 1936 m.,
bar jis tarp svetimųjų ima gar rike.
Mt. Holly, N. J. Jis sustojo kai
Kaip ir kur dalykai stovi;
Italijos, armijos užima Addis
sėti, ir be jokios padėkos PhiIr dar mes norime didžiuotis
pamate kad kitas trokas buvo
Ka pasaulis isz jo nori.
Ababa, ir karas su Etliiopieladelphijiecziams.
su musu mokyklų instaigomis,
tose migiuose sustojęs. Pasikui
Ar dalykai eis blogyn,
ežiais baigtas; 1949 m., Fordo
Operos
artistai,dainininkai
kai mes taip atsilikę prilyginus
draveri Ronca važiavo kitas
Ar žmonija ein’ geryn.
automobiliaus
darbininku
ir dainininkes vengia Philadel prie Europos mokyklų, kur mo
trekas, kuri vairavo James
Jis skaito laikrasztininkus.
(Tasa
Nuo
1
Puslapio)
straikos.
62,250 . straikuoja;
phijos.
Muzikos dirigentas kytojas, mokytoja yra gerbia
Blourne, isz Philadelphia, Pa.
Ir seka korespondentus.
1821 m., Napoleonas Bonapar
Jis veže tussezias alaus bonkas
Jis nesistato su mokslincziais, Leopold Stokowski turėjo mi kaip Daktarai, Lajeriai ir
Jis
sako
kad
jis
pagamino
te pasimirė ant Szventos Ele
gryszti in Europa kad butu Klebonai. Amerikoje mokyto
ir jo trokas susikūlė su tuo pir
Ir neužsideda su ginczais.
pietus
ir
ta
žiurkių
trucyzna
nos salos, kur jis buvo isztrempripažintas
kaipo
garsus
muzi

jos vieta yra žemiau negu pa
muoju troku. Draiverys Ben
Bet jis “Saule” pasiskaito.
indejo
in
savo
žmonos
valgi.
tas; 1867 m., gimė Elizabeth
kantas. Philadelphijiecziai jo prastos szliurse kuri fabrike
nett su savo aliejaus troku inIr jis gauna protui maisto.
Jis
sako
kad
jo
žmona
staiga
Cochrane, laikrasztininke, ku
neinveertino.
dirba.
važiavo in ta antra troka, ir jis
Linksmina ji Taradaika,
susirgo
nuo
tos
trucyznos
ir
ri'buvo žinoma kaipo “Nellie
Szalia Priladelphijos randa Mums, Amerikoje dabar rei
negalėjo isz savo troko iszlipti
Baltruvienės balabaika.
kad
jis
nežinojo
kad
ta
trucyz1
Bly.” .Ii apvažiavo aplink pa
si garsus mažas teatras isz kur kia ne puosznesniu mokyklos
nes jo kojos buvo suversztos.
Jis skaito vietines žinias
na
taip
greitai
pakenks
jai.
Ji
i
sauli in. septynios deszimts dvi
yra kilę garsiausi loszikai ir lo- namu ar didžiu insteigu, bet
Jo trokas užsidegė su visu tuo
Apie
krikszczynas,
vestuves
pasimirė
už
trijų
dienu.
dienaą, szeszias valandas, vie
szikes visame kraszte, bet nei geresniu mokytoju, kurie mo
aliejumi ir jis sudege pirm ne
ir
t.
t.
Jis
sako
kad
jis
mislino
kad
i
nuolika minucziu ir keturiolika
vienas nepasiliko Philadelphi- kėtu ir norėtu mokinti.
gu kiti draiveriai galėjo prie
Senesnieji
teipgi
skaito
jam
geriau
darbas
seksis
tarp
sekundų, 1889-1893 metais.
joje, bet užvažiavo in kitus
jo troko prisiartinti.
Europoje treczios klases mo
Kas kur mire in kiek laiko.
miestus pragarsėti.
— Nedėliojo vaikai ir mer
kinys jau mokinasi keliu sveti savo parapijiecziu kai jis savo. Ant to paties vieszkelio apie
Nes “Saule” visur szvieczia,
Gal galima Szvento Raszto mu kalbu. Amerikoje High žmonos nusikratys. Jis vėliau ta pati laika keletą kitu auto
gaites priims Pirma Komunija
Tolimus krasztus palieczia.
žodžius pritaikinti ir Philadel School mokinys, baigės dvyli sumurmėjo “gal velnias, mine mobiliu susikūlė per tas tirszSzv. Juozapo bažnyczioje laike
Ji
daug
girdi,
daug
ir
mato,
Senatorius
phijos miestui: Pranaszas nė ka metu dar nemoka kaip Ang apsėdo.”
9-tos valandų Miszin.
i tas miglas. Policijantai buvo
Ir
skaitytojams
pasako.
Aiken W. Barkley
Jis
sako
kad
jis
yra
Dievui
ra
be
garbes
iszimant
savo
priveisti szauktis pagelbos kad
— Kita sanvaite: Nedelioj
lu kalba kalbėti ar paprasta
Žmogus skaitantis žines, mato
tarnavęs
per
asžtuonis
metus,
miesto
Philadelphijos.
' visus galėtu aprūpinti.
laiszka Anglu kalba paraszyti.
pripuola penkta Nedeliapo Ve
LEXINGTON, VA. — Pa nelaimėms ir atsitikimais.
ir
kad
jo
žmona
jam
pavydėjo
Amerikos mokinys, prilyginus
lykų, taipgi Szv. Jono apasztareita Nedelia, apie 5:13 valan
prie Europos mokiniu yra pir szita Dievo darba, ir ji intarilio, Lotynui vartų, o Tautiszka
da popiet, Alben W. Barkley,
mos klases durnius, szvalas ir nejo kad jis su kelioms parapi-1
Vardine: Baltasis: Ir ta diena:
Senatorius, 78 metu amžiaus,
kvailius. Jis geriau moka kaip jietkoms buvo užsidėjęs.
1932 m., Prancūzijos Preziden
Demokratas isz Paducah, Ken
Jiedu turi keturis vaikus“
beisbole ar futbole loszti negu
tas Doumer. 'buvo pasiutusio
tucky, krito negyvas kada jis
NEW YORK, N. Y. —
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
knyga skaityti. Ir už visa tai keturiolikos metu James, pen
Ruskio nuszautas; 1942 m.,
laike prakalba in Lee Univer
kiolikos
metu
Maxie,
ženota
Armijos sztabas yra iszleides
niekas kitas ne kaltas kaip mes
Amerikos Generolas
Wain
BLENHEIM, ONTARIO. —
sity svetainėje. Daktaras Ro
ir paskelbęs nauja instatyma
patys, kurie taip prastai atly dukteri Shirley, asztuoniolikos Jie jaueziasi kad jie daug ka
wright Japonams 'pasidavė ant
Du po du, du po du, ir dar du
bert Minger, sako kad Senato
visiems savo kareiviams ir ka
giname mokytojams. Dabar, metu ir dvideszimts metu May. buvo nuveikė Indijoje su savo
Corregidor salos; 1804 m., pir
po du ir dar syki po du, ir sze
rius Barkley turėjo szirdies at
propaganda, bet ta ju propa
rininkams, kurie važiuoja in
Amerikoje, tik tie eina mokyti,
mutinis paczto 'ženklelis buvo>
szi Dorssers szeimynos vaikai
aka. Velionis paliko savo žmo
New York ar Newark miestus
ganda baisiai nepasiseke Ang
kurie nėra kuriam kitam dar
pavaduotas ant laiszko Ame
prima rsziavo prie altoriaus ir
na. Buvo Metodistas. Laidotu
lijoje.
isz savo lageriu in Fort Dix ar apsiženijo. Visi szeszi sykiu.
bui tinkami. Mokintas žmogus
rikoje; 1937 m., Vokietijos
ves invyko Petnyczioj in Pa
kitur. Jiems nevalia pasilikti
niekados neužims mokytojavi
lengvesnis negu oras orlaivis
Anglijos Ministeris, Sir An
Visi jie iszejo isz Szventos
ducah, Kentucky.
mo
darba
Amerikoje.
tuose
miestuose
kai
sutemsta,
užsidegė in Lakehurst, N. J.,
thony Eden vieszai prisipažinsSenatorius Barkley kitados jeigu jie ketina ta vakar a Marijos bažny ežios po to ben
(Tasa
Nuo
1
Puslapio)
Kad ir musu paprastas var
trisdeszimts szeszi sudege. Ju
ta kad jis baisia klaida buvo
buvo Vice-Prezidentas po Pre gryszti atgal in savo lagerius. dro szliubo, ir buvo pasveikin goninkas ežia, musu tarpe yra
tarpe žuvo ir Kapitonas Ernst
padaręs kai jis tuos žulikus bu
ti dvieju benu ir beveik visu to
zidento Harry S. Truman.
Armijos sztabas paaiszkina miestelio gyventoju, kuriu žmogus be garbes. Europoje,
Bordentown policijantai sa vo pasikvietęs in savo kraszta.
Lehmann.
kad per pavojinga tiems karei skaiezius yra apie du tukstan- Lietuvoje jis buvo profesorius ko nelaime szitaip atsitiko: Vi— Ponia Ona Agurkiene,
Jie gali bueziuoti kūdikiu
viams vėlai nakczia važiuoti ir cziai asztuoni sz’mtai.
su garbe bet ežia jis užima
nuo 530 W. South uly., gydosi
— “Saule” turi tiek agen pasturgalius ir poniučių ranke
už tai jie turi tuos miestus ap Keturios dukterys ir du sū prasta vieta.
in Philadelphijos - ligonfbute.
tu kiek skaitytoju, nes kožnas les, bet vis ju rankos kruvinos
leisti
pirm
negu
saule
nusilei

Jau
beveik
laikas
kad
mes
nūs, isztekejo, apsiženijo vienu
Ponia Agurkiene, nesveikauna.
yra agentu. Jeigu kožnas skai su mirtimi daug nekaltu žmo
džia.
kartu. J u tėvas, Leo Dorssers viso pasaulio ponai susiprastu
nuo kokio tai laika.
PHILADELPHIA. PA. —
tytojas prisiunstu varda tik nių. Ir Anglijos žmones jiems
Jeigu kareiviams pavojinga
me
ir
in
protą
ateitume
ir
insako
kad
taip
buvo
geriausia,
— Panedelyje pripuola Szv. Dvideszimts keturiu metu am
vieno naujo skaitytojaus, tai tai davė žinoti. Jeigu Anglijos
keliauti nakczia, tai taip pat ir
vertintume mokslą, smegenis ir
Stanislavo, o Tautiszka Vardi
didelia geradejyste padarytu Ministeris Sir Anthony Eden
žiaus David Wothers, isz Park mums. Ir mes isz Armijos to nes szitaip jis mažai laiko suprotą. Amerikiecziai sziandien
buvo klaida padaręs užsikviesne: Danute. Taipgi ta diena:
Lane, Swarthmore, buvo sua- instatymo turėtume pasimo trukdins nuo savo ukes darbo. pamirszo ar niekados nesupra del iszdavystes. Bandykite
Jaunavedžiai ir nuotakos bu
1955 m., Vokietijos Respublika resztuotas ir padėtas in kalėji
taip padaryt, mieli skaitytojai, damas szituos žulikus, Angli
kinti ir vengti važiavimo su
jos žmones greitai ta klaida
vo: Grada ir Ben Luiking; Wil to kaip in vertinti kultūra, pro
buvo sutverta Vakaru Vokieti mą po penkių szimtu doleriu
automobiliu nakczia, jeigu bū helmina ir Gerard Williamson; tą, mokslą. Mums sidabrinis o “Saule” bus jusu didžiausiu atitaisė. Bulganinas ir Khrujoje; 1915 m., Laivas “Lusita kaucijos. Jis yra intartas už palaikraszcziu. Acziu!
tinai ne reikalinga.
shevas dabar gales kita pasaka
Christina ir Jack van Haren; doleris ar žalia bumaszka dau
nia”, Vokiecziu nuskandintas sivogima savo boso troko ir te
Armija gali savo kareiviams Dora ir Bill Vandenberg; An giau reisz^ia negu mokslas ar
savo žmonėms papasakoti apie
su 1,195 žmonių. Po szito invy- levizijos seto.
insakyti ir gali jiems uždrausti dre ir Anne Heuvelmena ir kultūra. Ar tai dyvai kad ir
laisvus krasztus.
kio Amerika paskelbė kara
Jo bosas sztorninkas Michael važiuoti nakczia, bet niekas Cornelius ir Joan Menheere.
priesz Vokietija, ar kaip tada,
Ostrowsky, Chesteryje, buvo mums negali taip uždrausti,
Gal kas panaszaus kada nors
buvo sakoma “priesz Kaize
jam darba davės tik ana san- bet musu sveikas protas ir jis buvo invykes, bet mes neatsi
ri”; 1938 m.; Kariszka ir polivaite. Jis pasiuntė savo nauja turėtu parodyti kad ir mums mename ir niekur neesame
tiszka sutartis tarp Vokietijos
darbininką, David Wothers nu- butu geriau pasekti armijos ir skaitė. Czia, isz tikro yra kokis
ir Italijos buvo paskelbta; 1904
veszti vienam kostumeriui te kareiviu pavyzdi.
nors atsižymejimas, kokis nors
m., Atgavimas spaudos Lietu
levizija.
veikimas, kuris greitai neatsivoje; 1945 m., Vokiecziai pasi
Kai jis visa diena ir va'kara
kartuos.
duoda, puse po dvieju isz ryto.
nebesugryžo in sztora, ir kai
Rheinis mieste, po penkių metu
tas sztorninkas dažinojo kad
asztuoniu menesiu ir szesziu
PHILADELPHIA, PA. —
tas jo naujas darbininkas ta te
dienu kariavimo.
levizija nebuvo nuvežęs kostu Ana sanvaite Philadelphijie
— Ponia Ona Zernauskiene meriui, kaip jam buvo insaky- cziai apsiszauke per beisboles
nuo 518 W. Pine uly., kuri ser ta; jis apie tai pranesze vieti loszima. Tie Philadelphijos ne
NEW YORK, N. Y. —
ga nuo kokio tai laiko, gydosi nei policijai.
va sportininkai pasirodė kokio
Per ateinanezius tris metus
in Locust Mt. ligonbute.
prasto
molio
jie
yra
iszminkinPolicijantai suaresztavo ta
New York miseto High School
— Utarninke pripuola Szv.
ti,
kai
jie
pradėjo
mesti
tusznauja darbininką, Wothers,
mokykloms reikes mažiausia
Mykolo Ark. apasztalo, ir Szv.
czias
bonkas
in
beisboles
losziapie puse po dvieju isz ryto.
penkių tukstaneziu mokytoju
Domicėlės, o Tautiszka Vardi
kus,
in
Connie
Mack
Stadija.
Jie turėjo ji vytis kelias mylės
daugiau. O apie asztuoni tuksne: Dainora. Ir ta diena: 1945
Tokis pasielgimas tikrai gru- taneziai dabar meta savo mo
kai jis stengiesi su tuo troku
m., Antras Pasaulinis karas už
pabėgti nuo polięijantu. Polici bijoniszkas ir be jokio pateisi kytojavimo darbus ir ima dar
sibaigė Europoje; 1884 m.,
jantai sako kad jie rado ir ta nimo.
bus in invairius fabrikus, kur
an electric range. It comes away
Q. Why is electric cooking cleanest of all?
Prez. Harry Trumanas gimė;
Philadelphijiecziai niekados atlyginimas, pede daug geres
unsoiled.
‘
televizija jo namuose.
A. Because there’s no fuel used, no flame.
1945 m., pergale Europoje;
nėra atsižymeje kaipo sporti ne ir darbo valandos yra trum
Thus, there’s no soot or oily deposit to
Q. Where can 1 get an automatic electric
1902 m., ugniakalnis, vulkanas
dirty pots and pans or walls, ceilings
A ra bu -1 z r a e 1 i o susikirtimai ninkai ar teatro mėgėjai. Tokis pesnes. Reiszkia, in ateinan
range?
and curtains.
in St. Pierre, Martinique su
didelis
miestas
su
tiek
daug
yra. ragaiszius Sovietams, nes
ezius tris metus New York
A. From your local electric appliance
sprogo, trisdeszimts tukstan
gyventoju
niekados
nėra
galė

Q. How can you prove it?
Amerikos geras vardas yra pa
miestui pritruks daugiau kaip
dealer. But do it now, before Spring
eziu žmonių žuvo; 1900 m., nar
housecleaning so your walls, ceilings,
A. Use the "white glove” test. Rub the
žemintas nes Amerika, tos jęs palaikyti sportininkus ar dvydika szimtu mokytoju, o
draperies or curtains will stay qlean
sus
jurininkas Leitenantas
glove across a pot or pan just used on
kuri teatra ilgiau kaip kelias mokiniu skaiezius vis didėja.
krasztus romia.
* and bright longer. Order your electric
Perry atrado Greenland kraszdienas.
range today!
Mes sziandien statome bai
ta.
Kumsztininkas
Tommy siai puikius ir puosznius namus
-------------------Loughran,
Philadelphijietis savo mokykloms, parūpiname
AS CLEAN
Sovietai
dabar parduoda,
naujausios
mados
kambarius,
negavo jokios paramos isz Phi
daug ginklu Egiptiecziams ir
Jo kelione po svietą ir liūdimas ladelphijos, bet turėjo in kitus perkame knygų už szimtus
Arabams, su sanly'ga kad jie
miestus kreiptis kad butu pri tukstaneziu doleriu, parūpina
apie Jezu Kristų.
nieko bendra neturėtu su Ame-1
pažintas kaipo geras kumszti me gimnazijas del sportu, kny
rikiecziais.
gynus, maudykles sporto kam
ninkas.
*
Per paczta, 25 Centai.
Loszikai ir „ loszikes, nežiū barius; bet menkas algas mo
SAULE - Mahanoy City, Pa. rint riebiu algų, vengia Phila- kame savo mokyklų mokyto-

Musu Skaitytojas

KUNIGUŽIS
NUTRUCINO
SAVO ŽMONA

PAVOJUS VAŽIUOTI 6 ISZ VIENOS
SZEIMYNOS
NAKCZIA
APSIŽENIJO SYKIU

SOVIETU VADAI
GRYŽO IN RUSIJA

TROKO DRAIVERYS
SUDEGE

PASIVOGĖ TROKA
IR TELEVIZIJA

Pirkie U. S. Bonus

You don’t need o diplomo to know

TIKRAI PRASTI
SPORTININKAI

TRUMPA HIGH
SCHOOL MOKYTOJU

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

^Pirkie U. S. Bonus!

