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Isz Amerikos
POLITIKIERIAI; LAIKRASZTININKAI
Atvira Kova Tarp Politkos Ir Spaudos

miestą. Antroji neszioja Ja
ponu moterų madinga skry
bėlaitė. Abi gražuoles stoja
in grožio rungtynes in Long
Beach, California.
minutos sustos kurioje už
draustoje vietoje.
Vienas draiverys ta nakti
gavo apie devynis tokius pra
sižengimo tikietus.
Szita kova tarp politikierių
ir spaudos prasidėjo, kai val
džios agentai, nieko nesake
vietinei policijai užpuolė ir už
klupo keletą vietų, kur yra isz
pinigu losziama ir daug tokiu
gembleriu suaresztavo.
Nors vietiniai politikieriai ir
policijantai nieko apie tai nedažinojo kol jau buvo per vėlu
savo draugus, gemblerius per
spėti, Reading Eagle laikraszninkai žinojo, ir jie sykiu su
valdžios detektyvais visas to
kias isz pinigu loszimo vietas
aplanke, aprasze ir net pa
veikslus nutraukė. Jie teipgi
savo laikrasztyje pastebėjo
kad keli augszti politikieriai ir
net keli teisėjai keliuose restauranuose pietavo ar buvo užeje iszsigerti, kai valdžios poli
cijantai, detektyvai tu vietų
saviniskus suėmė, suaresztavo
ir ju vietas uždare.
Aiszkus dalykas, tokis pa
garsinimas ir paskelbimas bai
siai nepatiko tiems ponams po
litikieriams ir teisėjams, ir už
tai dabar jie yra paskelbė ką
rą priesz tokius szvalus laikrasztininkus, kuri drysta teisy
be savo skaitytojams praneszti.
-----------o-----------

READING, PA. — Reading
miesto valdininkai, politikie
riai yra dabar paskelbė kova
priesz miesto laikraszczio dar
bininkus.
Reading Eagle laikraszczio
laikrasztininkas Charles H.
Kessler buvo suaresztuuotas ir
ih (kalėjimą patupdintas kol jo
redakcija jam parūpino kauci
ja.
Laikrasztininkas Kessler bu
vo suaresztuotas, kai jis ant
City Hali kambariu .laiptu at
sisėdo ir pradėjo savo straips
ni pyszkinti ant mažo typewriterio, už tai kad politikieriai
buvo uždare ir užrakinę kam
barį (kuri laikrasztininkai var
iuodavo.
Policijos virszininkas Ber
nard F. Richards buvo ta kam
barį uždaręs nes jam taip bu
vo insakyta miesto Majoro,
Daniel McDevitt.
Teisėjas John D. DeMott nu
teisė ta laikrasztininka ir pa
skyrė jam užsimokėti penkios
deszimts viena doleri ir d vide
szimts penkis centus ar kaleji ANGLIJOS MINIS
me isztupeti trisdeszimts die
TERS IN MASKVA
hu.
Reading Eagle redakcija
LONDON, ANGLIJA. —
jam kaucija ir ežia parūpino ir Anglijos Ministeris pirminin
dabar kreipsis in augsztesni kas Anthony Jilden pranesza
teismą.
kad jis sekaneziais metais, Ge
Matyti kad miesto Majoras gužio menesyje lankysis Mask
McDevitt tikrai inpykes ant voje. Ji palydės Užsienio Sek
laikrasztininku ir isz teisybių retorius Selwyn Lloyd.
Eden pareiszke, kad szi ke
yra paskelbęs kova su spauda.
Jis policijantams insake visa lione bus atsilyginimas už Ru
nakti sekti tos redakcijos tro- sijos Fremiero Bulganino ir
partijos
vado
kus, kai jie laikraszczius iszve- Komunistu
ž-ineja, ir kiekviena draiveri Krushczevo atsilankyma Ang
suaresztuoti, jeigu jis bent ant lijoje.

V. L. BoczKonHKi, Editor and Mgr.

U. S. A.

67 METAS

SOVIETAI INTARIA Prezidento Patarėjas
MARINO TEISMAS KITAS ŽEMES
NEPRASZYK
AMERIKIEČZIUS
SUDREBEJIMAS
ALAUS ISZ RYTO
Advokatas
GRAIKIJOJE
HOLLYWOOD, CALIF. —
Sako Kad Musu EroNepatenkintas
Trisdeszimts septynių metu
ATHENS, GRAKIJA. —
planai Yra Skridę
amžiaus James W. Troxell, isz
PARRIS ISLAND, S. C. — Graikijoje Egejaus juros sa
Hollywood, California, buvo
Virsz Pabaltijos
savo žmonos baisiai subadintas Civilinis, nekarinis advokatas las, Liepos devinta diena iszti-

del Saržento Matthew C. Mc ko dar kitas žemes sudrebejiWASHINGTON. D. C.—
Keon sako kad jis negali tinka mas. Blogiausiai buvo Theros
mai vesti jo byla, nes .beveik į saloje, kuri yra apie dvylikos Sovietu Rusija dabar intarinevisi marinai dabar bijosi svie- myliu dydžio, bet turi daugiau ja Amerikieczius, sakydama
czinti kad jie velau nebutu sa kaip deszimts tukstaneziu gy kad Amerikos lakūnai yra su-'
lauže tarptautinius insakymus
ventoju.
vo karininku nubausti.
Ja nusiaubė žemes sudrėbė-) ir yra skridę virsz Kauno ir
Emile Zola Berman, vienas
isz tu dvieju civiliniu advoka jimas, iszsiveržusi ugniakal- virsz kitu Rusijos užimtu
tu del to Saržento sako kad jis nio karszta “lava” sukilusios krasztu miestu.
buvo laiszka paraszes Laivy juros bangos. Priskaitoma žu- Į Maskva pabrėžė, kad minėti
no Sekretoriui, Charles S. Tho vusiu penkios deszimts keturi, skridimai yra padaryti su no
mas, praszydamas jo kad jis I. dingusiu dvideszimts, sužeistu ru pabloginti Amerikos ir So
laiszku užtikrintu kad nei vie deszimts. Namu sugriauta du vietu Rusijos Sanjungos draunas marinas nebus nubaustas, tukstaneziai. Theroje szeszios giszkus santykius.
Rusija vieszai ir formaliszjeigu jis vienaip ar kitaip svie- deszinitas nuoszimtis žmonių
----- cj--------------- kai yra inteikus savo nepasi
likosi be namu.
czys per ta teismą.
GRAŽUOLE
Anglijos ir Amerikos pasiu- tenkinimą, per savo Ambasa
Bet Laivyno Sekretorius
nesutiko toki laiszka lintos globos Graikai atsisakė. dorių Georgi N. Zarubina, mu
INTARTA Thomas
paraszyti,
sakydamas kad Pasiaiszkino, kad jie iszsivers su Sekretoriuj, John Foster
kiekvienas svietkas turės.imti savomis atsargomis, ir kad Dulles.
TORONTO, CANADA. —
jiems musu pagelba nebereika Rusijos ambasadorius sako
Gražuole, dvideszimts metu prisieka ir marinai panasziai
linga.
kad Amerikos lakūnai su savo
Prezidento Eisenhowerio
amžiaus Lenore Bicknell, nasz- darys ir po prisieka teisybe pa
Graikai
nenori
imti
pagelbos
sakys.
kariszkais
eroplanais
buvo
inpagelbininkas ir patarėjas,
le buvo Kanados policijos su
isz Anglijos, kuri skriaudžia siverže in Rusijos užimtus Sherman Adams atvažiavo
Saržentas
Matthew
C.
Mc

imta ir suaresztuota už savo
Keon yra patrauktas in teismą Graikus Kipros saloje, o Ame krasztus, in Pabaltija, Liepos in Gettysburg, Pa., isz Vaszvyro nužudinima.
rika yra Anglijos drauge ir ketvirta, penkta ir devinta die ingtono pasitarti su Prezi
Szita dvieju metu sūnelio už tai kad jis, pasigėrės, pri
pritaria Anglijai. Už tai Grai na.
dentu.
Kiti Baltnamu
motina ir dabar neszczia buvo vertė jaunus marinus nakezia
kai dabar sako kad jie nenori
marszuoti
in
pelkes
kur
szeszi
Vėliau, Maskvos radijas pra- Sztabo augszti nariai sykiu
policijantams prisipažinus kad
tokios pagelbos nei isz Angli neszdamas szio protesto turini su juo atvažiavo. Apie ka
prigėrė.
ji nuszove savo vyra, bet pas
jos, nei isz Amerikos.
dar pridėjo jog tie skridimai jis dabar ežia pas Preziden
kui, už trijų valandų ji užsigy Advokatas Berman nori kad
Amerikos
Rauduonasiį
Kry

virsz Rusijos teritorijos, krasz- tą Eisenhoweri attsiskubino
nė ir sake kad ji yra nekalta. isz bylos butu iszbrankta, anot
žius
norėjo
savo
atstovus
tenai
to, tegali būti vertinami kaip nebuvo paskelbta.
Ji buvo iszteisinta Sausio jo, visai nereikalingi dalykai,
pasiunsti
su
maistu
ir
su
rei

intarimai, kaip kad tas Saržen
sugalvoti, invykdinti žvalgy
menesyje ir rengiesi vėl apsitas visa ta diena degtine mau kalingais daigtais, bet Graiki bos, sznipinejimo tikslais.
ženyti. Bet dabar ji yra su
ke pirm negu jis tiems mari jos valdžia gražiai padėkojo ir
Amerikos valdžia isz Vasz- siunstas in Pabaltijos krasztus,
aresztuota ir intarta už savo
nams taip “atkerszino,” ar pasakė kad Amerikos pagelba ingtono staeziai užsigynė ir ir kad mes nieko, jokiu žinių
vyro nužudinima.
kad jis marinu instatymus su dabar nereikalinga.
pasakė Sovietu Rusijos Amba isz tu krasztu nejieszkome ir
Pernai jos vyras buvo palaužė turėdamas su savimi deg
sadoriui kad nei vienas musu nenorime.
szautas, bet ji tada policijan
tines ir ta degtine gere, kai
VICEPREZIDEN eroplanas niekados nebuvo patams sake kad jis netyczia pats
jaunieji marinai in ji žiurėjo,
nusiszove, kai jis taisė revol
ir kad jis tuos marinus ant TAS R. NIXONAS
veri.
Patikrina Atominiu Duju Pavoju
kerszto iszvare nakezia in tas
PRILYGINA
pelkes.
Pirkie U. S. Bonus; Mums iszrodo kad ežia in
LIETUVA
teismą turėtu būti patraukti ir
Žvejokles Vaisius tie karininkai, kurie žinojo kas TOLIMUOSE RYTUOSE. ten darosi ir to Saržento nesu Amerikos Vice Prezidentas Ri
stabdė. Kad jis ežia* kaltas, chard Nixonas gryžo isz kelio
mums iszrodo kad nėra jokios nes po tolimuosius rytus. Te
abejones, bet ne jis viens kal nai jis stengiesi priparodinti,
tas. Bet kaip tik už tai kiti ei kad saugiau tautoms yra ne
liniai marinai, kareiviai bijosi beszaliszkumas, bet bendras
svieczyti, kad paskui karinin sugyvenimas su laisvomis, tau
tomis.
kai jiems neatkerszintu.
_ _ _
Bekalbėdamas Filipinuose
* Mes jau seniai sakeme ir dar jis pasakė:
vis sakome, kad ne karininku
“Palyginkite savo pastan
(Tasa Ant 4 Puslapio)
gas ir saugumą su likimu maža
tautu, kurios nebuvo sudarė su
mumis savitarpio sanjungos.
IISZJOJO
Jus esate nepriklausomi. Bet
I
ISZ NELAISVĖS ar nepriklausomos yra Latvija,
Estija ir Lietuva? Ar yra ko
_____
VIENNA, AUSTRIJA. — kia laisve rytu Vokietijoje,
Czekoslovakijoje,
Po tarptautiniu jojimo varžy Lenkijoje,
bų, invykusiu pereita sekma Vengrijoje, Rumunijoje, Bul
dieni, nedele, Viennoje, du ge garijoje ir Albanijoje?
riausieji Vengru jojikai, “isz- Jis tolaiu aiszkino kad dabar
mažos tautos negali sakyti kad
jojo in laisve.”
Czia inžinierius ir ugnia nes sužeidė. Du isz sužeis
Ne vien tik vyrai gali sta
Kaip praneszama, jie ir dar jos yra laisvos ir neprig'ulmintytis kaipo geri žvejokliai, vienas arkliu prižiūrėtojas ne gos, kad jos dabar turi pasi gesys tiria dažinoti ar ran tųjų randasi pavojingoje pa
kaip ežia parodo Marge Pe atėjo in geležinkelio stoti, ka rinkti: ar stoti in musu sanjun- dasi kiek pavojaus nuo ato detyje.
Inžinierius, patikrines tas
terson, isz Los Angeles, kai da likusieji Vengrijos jojikai ga ar nusilenkti Sovietu bizū miniu duju, po to susprogiatomines dujas, pasakė kad
mo in Sylvania Products
ji visiems laikrasztininkams ruoszesi vykti atgal in Buda- nui.
nesiranda jokio pavojaus ir
kompanijos fabriką, in Baydidingai parodo szita žuvi, peszta.
darbininkai gali dabar drą
SKAITYKIT
iside, New York. Du susproJie dabar praszosi apsaugos
kuria ji buvo pagavus in
siai gryszti in fabriką ir im
staiga .visa ta fabriką
Walter Lake, Nevada. Žu nuo Komunistu ir Sovietu ir
“SAULE” ‘^3 glmai
ti ji taisyti.
sukriete ir langus iszdauže,
vis sveria daugiau kaip sze- sako kad jie nebenori gryszti
□ o o
ir dvideszimts penkis žmo
PLATINKIT! >
in ta Rauduonaji Rojų.
sziolika svaru.

su luczieriaus peiliu in pilvą,
kai jis ryte, atbudęs pareikala
vo kad jo žmona jam isz karcziamos parnesztu alaus. Jo
žmona taip ant jo inpyko kad,
pasiėmus isz kuknios mėsinin
ko, buezieriaus peili ji baisiai
subadė lovoje.
Paklaustas ar jis nori divorso, jis atsalxe ne; jis tik prasze
kad teisėjas pareikalautu kad
jo žmona ta peili teisėjui ati
duotu ir kad jam ant rytojaus
parnesztu alaus.

Po kairei, Japonijos Gro
žio Karaliene, Yoshie Saba
yra pasveikinta Vaszingtono valstijos Karalienes, Ju
ne Svedin, in Los Angeles
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j u neva kliubo. Užsimoki dole
ri už kortele ir paskui užsimoki
koki kvoteri už pavelinima
maudintis. Tas doleris ar ta
kortele tikrumoje visai nieko
nereiszkia. Bet sztai ka tas sa
vininkas gali padaryti ir daro:
Kai juodukas ateina ir nori pa
simaudinti, savininkas jam pa-

re anos visos: ta viena, tiktai tini vyrai! Juums pirmiaus po gas kriminaliszkas apraszy- x No.158—A p i e Kapitonai
tebuvo1, kuri tau vargus ir ru Dievo turiu padekavoti už sa mas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabėgė
COLORS: Red, Black, Green,
pesnius keneziant Tamistos pa vo gyvybe ir kūdikio. Tu, kū No.103—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Blue, Gray, Copper.
sigailėjo. Tai tegul bus pirmo diki mano, pasakė Benaicziui, isz pirmutines puses sziratme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
ji Tamstos garbes ir džiaugs sztai anuodu vyru, kuriams ežio iszimta isz Lif.tnviszkii
No.160—Apie Po Laikui;
Dabar czia, namie, Ameriko
>284
mo dalininke. Genovaite, mer buvo liepta tave užmuszti, bet užlieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsargumu in Balta
je visi gerai uždirba, viskas
gaite, prisiveizdint ir žemeziu- juodu labinus bijojo Dievo ne dideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszbrangu ir brangsta. Maistas
gus gerai anai žinomus ant gu žmonių ir paliko mudu gy No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir MJszke Medžiai;
8336
brangesnis; gazolinas ir aliejus
kaklo paregėjusi, tuojaus atsi vus. Argi neteisybe? Dar vy talpinusi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztinin; Apie
pabrango; drabužiai branges
minė anos verksmingos nak rams pasakė prasijuokdama, Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi
ni; nauji automobiliai, jau ir
>442 fU* įlJk
ha,s ir vien tik kliubo nariai ga ties. Ak Dieve, atsidūsėjo akis norius akys buvo pilnos asza- ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kū
taip per brangus, dabar dar
li czia maudintis. Kai tas juo in dangų pakeldama: kad ma- rn: Tai dabar judviem nėra ko sulaikyt; Girtuoklis .Jurgis, nas; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
pabrango. Žodžiu sakant, pra
dukas pasako kad jis nori pri ne kaipo piktadeje su mano gailėtis rržuka anuometu mudvi Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
gyvenimas dar labiau pabran
siraszyti prie to kliubo jam kūdikiu ant ranku isz anuo gyvus užlaikėte? Ak Dieve, pa Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
gobūva, pasakyta kad sziais me kurtino iszvede, kas galėjo ži- »sakė abudu, tuom kartu tare- ir visos bobos; Teipgi juokai,
No. 166—Apie Senus Mal
tais jau daugiau nariu nepri noti ana valanda, ir tikrai pa- ’vosi savyje, jog Dieve žino, ka rodos, trumpi pasakai tymai ir li jaus; Iszklausyta Malda
Taksos ant gazolino ir ant
(
imama. Ir atliktas kriukis! Nei sakyti, jog kada, nors vėl su- didi
padare dovanuodami jums t. t., 52 puslapiu, 20c
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
automobiliams tajeriu pabran
;
valdžia, nei valstija, nei polici- grysziu. Tu tiktai o Dieve! Jau gyvasti.
Bet dabar pažinstam, No. 112—Trys apysakos apie
No.172—Apie Duktė Mariu;
go.
jantai nieko negali daryti, nes tuomet žinojai ir ana diena jau jog tai buvo nieku, jog mud pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis
j
Isž Lietuvos. 68 pusla
kiekvienas kliubas gali nusta la džiaugsma. del manes jau viem prgiulejo savo gyvybe (ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
*
Sziandien doleris vertas pen
buvai pažadėjus. O Dieve, to- atiduodi, idant Jomylistiene Kristupą; Juokingi szposelei;
tyti savo nariu skaieziu.
No.173—Apie Talmudo Pa
kios deszimts viena centą.
Bet taip darydami, tie tu liaus kalbėjo vainiką isz ranku pagelbeti ir in namus Tamis Kaip traukt giliukingai Einiki
slaptys; Du Mokiniu; Kam IszIr ateinancziais metais tas
maudyklių savininkai daro ta mergaites imdama, kad nekal tos pagirtinu tėvu nuvesti.Po ir kiti sz po sėli ai, 20c.
davinėti Pinigus. 45 pus., 20c.
doleris dar mažiau bus vertas.
pati skirtumą tarp juoduku ir tybe ežio n ant žemes t ei p pa tu žodžiu parpuolė vyrai po Si No.116—Istorija ape Siera
'
A
baltųjų kaip yra vieszai daro garbinama ir po vargu duodi gito kojų praszydaimi atleidi ta. Puikus apraszymas. 119 No.175—Kuczios Žemaites;
(hidras Piemenis; Isz Ko Susi
Iszrodo' kad dabar jau drą
linksmybe, kaip tai bus dan mo savo kaltes, ir dekavojo puslapiu, 20c.
ma Pietinėse valstijose.
darė Anglis; Kaimiecziu Aimasiai galima sakyti kad Repub‘ .
r
Tas pats ir su golfo kliubais. guje?
anam už susimylejima ant pa No.119—Keturios istorijos,
navymai; Eiles; Kokis Budais
likonu kandidatai in rinkimus
Mes prigulime prie trijų tokiu
likusios paezios ir vaiko, nes apie'Gražia Haremo NevalninO
brangiausioji
Jomylistie

Apgavikai Apgauna Žmonis;
Dwight Eisenhoweris ir Ri
kliubu. In statymai nieko ne ne, atsiliepe Valrodas: Nekal del didesnio pasistebėjimo da- ke; Luoszis; Viena Motina;
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
chard Nixonas.
sako apie skirtumą, tarp juodu tybe nevisuomet yra teip pa sižinojo, kaip pagirtiniu bodu Vaikucziu plepėjimas, 62 pus.,
Paveikslai. 20c.
ku ir baltųjų žmonių, bet mes garbinta ir labai retai del anos Genovaite paskutiniame raszte 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
Teipgi iszrodo kad Demo
OIINIEItl Film
galva guldytume kad juodu tokia, paredne pataiso.t Vienok anas su vaikais savo vyrui pa No.120—Dvi istorijos apie
kratai ve! statys Stevensona
kas negalėtu nei kojos inkelti Dievas savo laiku tai padaro, davusi ant apiekos, ir jog jisai Valukas.isz girios; Ant nemu- Skaitymo ir Raszymo. 25c.
kaipo savo kandidata priesz
in viena tu kliubu.
idant mums duotu pažinti, kaip tėvas per szventa iszpil- no. ,58 pus., 20c.
Eisenhoweri.
Kitokios Knygos *
kaip danguje bus pagarbinta dyma pagal raszta savo pa No.127—Trys istorijos apie
Tas pats ir su musu Laivyno nekaltybe. Toliaus ant Sigito ezios, j u paezes ir vaikus už Duktė Pustyniu; Peleniute;
84VNMM
Eisenhowerio brolis Dakta
virszenybe kaslink juoduku ir atsikreipus teipjpratare: Jo- laikė. Ant to Sigitas atsake: Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. • No.178—Tikrausias Kabalas
Saule Publishing Co.,
ras Milton Eisenhoweris neims
Žydu. Tik per kara Laivynas mylista, asz laike asztuonisde- Asz nežinojau, kad judu ant No.128—Dvi isztorijos: Val arba atidengimas Paslapcziu
Mahanoy
City,
Pa.
U.
S.
A.
jokios vietos ant Baltųjų ofisu
nusileido ir priėmė jos.
♦
szimt metu savo klaidžiojimo mano paezios ir mano vaiko dini ieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
sztabo, bet ji$ bus savo brolio
ant žemes, tankiai neprietelius susimylėjote ir anie gyvybe No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
patarėjas Vaszingtone.
uauju automolbiliu, iszimant
pergalejas bijodavau in ta na dovanojote, o kad jusu paežiu Anglorius isz Valencziojs, Ko- No.180—Kvitu Knygute
ir vaiku pasigailėjau, tai per
kelis brangiausius, kaip Chrys
del Iszmokejimo Pinigu LigoCzia,' namie, bankos dabar ler, Cadillac ir Lincoln, Mark Apie Irlanda arba Nekaltybe rna, bet teip garbingos dienos, mane jums ir-man nežinant žo žnas daigtas turi savo vieta;
Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
daug greicžiau ir maloniau II.
Suspausta; Robertas Velnias; kokia atlaiko Jomylistiene, dis Vieszpaties iszsipilde, kuri180%—Kvitu Knygute
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip dar savo amžiuje neregėjau. sai sako: Kas padaro susimy 76 puslapiu. 25c.
skolina pinigus biznieriams,
Ant to atsake Sigitas: Patsai
N o.l 29—Kątu rios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaua
bet nesiskubina, ipaprastam
lejima, tasai apturės susimyle
Dabar statydinti naujus na korius -iko Turtingu Ponu.
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
darbininkui skolinti pinigus. mus ar be ka statydinti baisiai Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. Dievas ta paredne,pataisė. Yra jima. Eikite liuosais o asz jus, Ketvirtas Prisakymas Dievo;
Keliautojai in Szventa žeme; kimu. 25c.
tai garbinga paredne yra ' tai
Saule Publishing Co.
jusu paezes ir vaikus ir toliaus
brangiai atseina. Paprastas
Beda; Tamsunus prigauna. 58
pagarbinimas gerbes, kuri pik
N o.l 94—Trumpas
KatalL
Dabar stubos, namai pabran darbininkas gauna du doleriu
apveizdesiu. Abudu atsikėlė puslapiu, 20c.
kiszkas Katekizmas, pagal isztybes pergalėjo. Visas surinki
go, nes mažiau nauju namu yra septynios deszimts penkis cen
ėjo paskui nasztvais, o I,ginas
mas toktai girdėdamas pagy
No.] 33—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
statoma.
tarė Liudgerdui: Regi dabar,
tus ant valandos. Ir visas tavore tuos žodžius delnoms muszmokamas Žiedas, Drūta Alks nekurtas Naudingais Padėji
jog yra teisybe, ka tau pasau
ras 'baisiai pabrango.
mais. 35c.
ni. 62 puslapiu, 20c.
dami. Mergaites pasižadėjo,
Eroplanu kompanijos dabar
kiau prie geru darbu niekados
jog nuo szios valandos prie nereikia bijotis, norius anie No.134—Dvi istorijos: Baisi No.196—Stacijos arba Kal
atpigina keliones kasztus isz
Antru ranku automobiliu
vineziavones apdaru vartos rodytuosi pražuvimu, o vienok Žudinsta, Urlika Razbaininka, varija Viesz. Jezuso Kristuso
New York in Los Angeles ir biznis pagerėjo, Dabar daug
15c.
•vainikus isz vasada žaludjan- ar anksti, ar vėlai, atnesz gera 43 puslapiu, 20c.
isz New Yrok in Londoną.
žmonių 'perkas; automobiliu
cziu mirtų ir baltu žiedu kaipo vaisiu.
No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—Graudus Verksmai
kad tai ir tik del vasaros, ir už
paveiksią
anų
nekaltybes
ir
ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie ApIki sziol visi mistino kad tai ima antru ranku automobi
Džiaugsmai tos dienos, suViename mieste
moterystes teisumo. Toji minamislinimo Kan'czios Viesz. Mu
tas. 61 puslapiu, 20c.
taksu mokėjimas yra sekretas, liu vietoj naujo.
graudinimai szirdies, verksmai
vone daugeli Vakiecziu žemo
Pennsylvanijoje,
su Jezuso Kristuso. Knygute
kad niekas negali sužinoti
ir kalbos, teip inveike Geno No.138—Apie Irlanda; Ro
se ir svetimose szalyse iki szai
Ne kas ten girdėti,
reikalinga ant Gavėnios. Pa
kiek mes taksu mokame, nes
Kava brangi ir dar bus bran
vaite, jog abelnai pasilpnejo. bertas Velnias; Medėjus; Kaip
dienai užsilaikė. Teip žmonių,
gal senoviszko būda, 15c.
valdžia niekam neiszduos, ne gesne. Daug sztoru ima dau Jeigu poroje negali
Tuojaus ja innesze in sklyczia, Kuzma Skripkorius Likos Tur
minios, kuri pasveikinti iszejo,
iszgyventi.
No.198—Gromata arba Mu
pasakys. Bet Pennsylvanijos giau kaip doleri už švara.
kurioje nuo daug metu nepa tingu Ponu. 35c.
prisiartino
du
szventkeleiviu
Greitai meile atszala,
augszcziausias teismas kitaip
N 0.142—Apie Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
stovėjo, o Dievui padekavojusu ilgomis lazdomis, su kiau
Tuojaus pasimeta,
Kristuso, peraszyta isz gromanusprendė. Szitas teismas paDaug mes esame skaitė apie
si už teip netikėta iszgelbejima Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo
tais didžiu slieku ant bryliaus
tos rastos grabe musu Iszganyreiszke kad teismas turi pilna juoduku ir baltųjų susikirti- Moteres vyrus iszeda,
ir su naszle ir naszlaiczais už- Jerukausko, Osieczna. 40 pusvirszaus ir ant rubu pas anų
tojaus Jeruzolima.' 10c.
teise pareikalauti ir gauti pil musn pietinėse Amerikos vals Tasai in kur pabėga,
musztojo virėjo pakalbėjusi ir. lapių, 20c.
vartojamu. Tai anie buvo tuo
na sanrasza bet kurio žmogaus tijose, ir daug isz musu pasi Ar taip sau pasimeta,
No.144— Apie Ranka Ap- No.200—Eustakijuszas. Is
prižadėjus anuos apveizdeti,
du
vyru
kuriems
liepta
buvo
taksu sumokėjimo. Jis taip ir piktinome kaip tie juodukai Ir nenori žinoti apie
atsigulė ant paklotos patalones veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
Genovaite nukirsti. Abudu, la
viens kita,
padare keliose bylose.
yra ten isznauduojami ir pa
del atsilsejimo. Ana teisios; Pakutninkąe, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
biausiai Liudgerdas, praszc
Taigi, kokia meile,
szirdies mergaite, Barbora,I va Zokoninka Bernadina. 61 No.201—Istorija apie Amži
stumti in szali, kaip jie yra,
dabar
anos
parpuolęs
po kojų,
Tokia
ir
vestuve,
na Žydą. Jo kelione po svietą
Ar jus žinote kad kai jus at laikomi kaipo 'prastesni žmo
nuo tos dienos neatstojo nuo, puslapiu, 20c.
kad aniems atleistu, ir jog bi
O
gyvenimas,
tikras
sidarote cigaretu pakeli ir ne- nes ir negali lygiai su baltais
Genovaitės, kuri nei nuo vie No.145—A p i o Velniszkas ir liudymas apie Jezu Kristų.
jodami Golaus, Jomylistiene
szuniszkas!
peijpleszete ta sztampa, jus žmonėmis nei maiszytis nei ant
nos kitos neprieme tarnavima Malūnas Kaip Studentas Lo Pukius apraszymas. 20c.
girioje atit visu vargu palike,
viena valdžios instatyma su strytkariu’ važiuoti, nei in tas
del saves.
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
vietoje jos nuvedimo pas jos
laužote ir galite būti suaresz- paezias mokyklas mokintis.
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medai iko Dievo Motino*
TOLIAUS BUS —
tėvus
in
Brabancija,
jog
netru

Garbei. 15c.
tuoti?
puslapiu, 15c.
Bet mes czia, sziaurinese
kus vėliaus, neturėdami vilties
valstijose panasziai darome,
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
gyvais nuo ranku Golaus pa
Nauji automobiliai pabran tik vieszai neskelbiame.
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. kių Seraphiszkas Officium. 15c
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
likti, pekszti nukeliavo in
go penktu nuoszimcziu, ir atei
62 puslapiu, 20c.
Szventaje žeme, jog isz tos že
padopirmos
vietos
stovėjo
nancziais metais dar labiau
Alums teko paimti kelias
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
mes pirm keliu dienu parkelia
pabrangs. Tai, jeigu jus keti dienas atostogų. Alės norėjome riaus liemens ir veido jauna
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
vo ir pasislėpė nei vienam nenate pirktis nauja automobiliu pasilsėti, pasimaudinti ir sau mergaite baltai parėdyta, tu
pasisake, tiktai keliems savisz- Visi pirmieji Katalogai dabar No.152—Apie Kajimas, Drū
Užsisakant knygas ia»
ir nepaisote per daug apie ma lėje pakepti. Kur tik važiavo rinti siūlą suvarstytu tikru
yra
negeri.
Szis
Katalogas
tas Petras, N uogai is, 62 pus szio Katalogo, reikia paminėti
kiams davėsi pasižinti, o vėl
das ir nenorite tik pasirodinti, me po Pennsylvanija ir New puikiausiu žemeziugu ant kak
užima
visu
anų
vieta,
todėl
lapiu, '20c.
tik numeri knygos. Pinigus
Sigito bijodami po svetimases
pasididžiuoti, tai butu patarti Jersey, beveik visur maudini- lo, o paduodama, vainiką isz
užsisakykite
knygas
is*
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Or*
apikaimes klajojo, jog Geno
na sziu metu automobiliu pirk mo vietos “swimming pools'” įnirtu ir rutu visuomet žaliu
szito
Katalogo
Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino Movaite už senei numiruse laike,
tis. Ateinancziu metu nauji au turėjo didelius plakatus.: ‘Vien lapu ir kitu gražiu baltu žiedu
Nr. 1956
ni-Orderi, o jeigu norite pini
piu, 35c.
dėlto tarp saves sutarė, apie
tomobiliai bus gal gražesni, bet tik Kliubo Nariams”. Alos pa-1 nupinta kaipo minėtina ženklą
tokius dalykus nieko nekalbė
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
ne biski negeresni už sziu metu siteiravome ka tai reiszkia jos nekaltybes ir teisumo, tarė:
ISTORIJOS,
PASAKOS,
ti. Ak! Pasakė toliaus: stebėtis
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
nes fabrikantai neketina pada- “Vien Tik Kliubo Nariams”, Priimkit, priimkit ta vainiką,
APYSAKOS, IR T. T.
Nepamirszkite dadeti
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
vardan musu visu, o kita pui reikia, kad Jomylistiene nuo
■ ryti per daug permainų ant tu ir sztai ka mes sužinojome:
deszimtuka ekstra del prisiunszalczio ir bado nepražuvo, ar No. 101—Kapitonas Velnias, slaptį. 61 puslapiu, 20c.
kesni
vainiką
už
pergalėj
ima
Maudinimo vietos “swimm
timo kasztu.
ba laukiniai veris nesudrask?. Puikus apraszymas, didele
No.151—Apie Vaitas SzvilDievas
tau
danguje
pataisė.
ing pools” savininkai nenori
Mes tariame, jog senei su sūnu knyga, 404 puslapiu, 50c.
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
insileisti juoduku, bet sulyg Genovaite nepažino tos mer mi sunkesniu smereziu numirei
No. 201 Istorija apie Amži Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
gaites.
^Ponios
pasakė
ana
yra
valstijos instatymais jie negali
už nukirtima galvos. Genovai na Žydą. Jo kelione po svietą nukas Karalium, 62 pus., 20c. turi būti siusti vien tik ant
ta
teisioji
mergaite,
kuri
ja
ka

Jo kelione po svietą ir liūdimai juodukams uždrausti. Tai jis
te liepe aniems atsikelti ir isz ir liudymas apie Jezu Kris No.153—Apie Gailuti, Du szio adreso:
linyje
atlankė,
o
tuomet
dar
szitaip daro. Jie pareikalauja
apie Jezu Kristų.
Broliai, Majoro Duktė, 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
keturiolikos metu nesulaukusi. nasztvos aniems maloningai tų 20c.
kad
kiekvienas
kuris
nori
te

Per paczta, 25 Centai.
Mahanoy City, Pa., - II. S,
No.102— Prakeikta, meilin- lapių, 20c.
SAULE
Mahanoy City, Pa nai maudintis prisiraszyti prie Mieliausioji Jomylistiene, ta- ranka paduodama tarė: Pagir

Kas Girdėt

f

Trys Istorijos

Pypkes Durnai
Kokia Meile

GENOVAITE

KATALOGAS
KNYGŲ

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

’‘SAULE”

GENOVAITE
laikydamas, dabar tai džiau
giuos, kad Mauretonai man se
nos 'žilos galvos nenukirto, bet
Genovaite Sugryszta in Namus szitos valandos galėjau sulauk
Savo Vyro
ti. Dabar tai jau tikrai noriu
Tėvas, motina ir suims iszejo mirti. Ta isztares paėmė vaike
isz pakriauszio, o visu akys bu li ant savo ranku ir pabueziavo aiszarotos. Dabar Sigitas del vo jo veidą isz abieju pusiu ir
suszaukimo savo žmonių su- tarė: Buk sveikas 'brangus kū
triubijo savo sidabriniu triu- diki, tu tikras tėvo paveikslas.
ba, o garsas szimtais kartu Buk pilnu tvirtybes ir teisumo,
tarp uolu atsilieipe. Vaikelis kaip ir tavo tėvas, teip malo
kaip gyvas to nieko- nebuvo ningu ir teip geru, kaip tavo
girdėjęs, todėl pradėjo džiaug motina, o dievobaimingu ir do
tis isz nepažinstamo triubos ru, kaip abudu tėvai.
balso, ir pridejas prie savo lu
Benai!is isz pradžios nedrą
pu, norėjo teip-pat triubyt, o sus buvo ir baugus del daugu
motinai pilna džiaugsmo prasi mo žmonių, tarp kuriu pirma
juokė, nors dar aszaros nuo karta atsirado. Bet pamažu
akiu nebuvo nudžiovusios.
prie kožno pradėjo artintis ir
Ant triubos ‘balso visi kario dauginus kalbėti. Bėgėdamas
nes tarnai, teip pešti, kaip ir daugybe daigtu pirma karta
raiti, ,isz visu pusiu susirinko kaipo būdamas, be perstojimo
visi pasistebėjo isz sudžiuvu- apie viską klausinėjo, ir visi
sios moteriszkes kūno ir iszba- labiausai senis Valrodas turė
lusio veido, kuria Sigitas už jo juokus isz jo iszmintingu
rankos turėjo, kaipo ir isz pa apsakymu, kurie tiesa, pasa
derinus vaikelio, visiems pa kius tankiai juokingai iszsirotinkamo, kuri ant ranku‘laike. de. Teip-pat ir anam dabar at
Visi artinosi norėdami anuos sitikdavo apsirikti suprati
paregėti, pagarbintinu budu muose. Kaip anoms kita karta
visi aplinkui stovėjo, nes mate giminioms nuo musu tolimoms,
kad Sigitas, moteriszke ir vai kurios pirmaji karta raitinin
kelis turėjo pilnas akis asza.ru. kus paregėjus tarė: argi ir to
Netrukus Sigitas sugraudintu kie žmones yra, kuri tur ke
balsu atsiliepė in aplink esan- turios kojas? Kaip kareiviai
czius: Pagirtini prieteliai ir nuo arkliu nusėdo ir anuos prie
teisus tarnai! Sztai mano pati jo atvedė, paklausė: Tėvai, ka
Genovaite sztai mano suims me tuos gyvulius sugavai? To
vardu Bernaitis. Ant tu žodžiu kiu pą,s mus girioje nėra. Arvisi isz baimes ir pasistebėjimo tesnai vienam arkliui prisiveisuszuko, vieni teip, kiti kitaip, zejas ii- paauksintus brizgilus
ir szimtai szaukimu ir klausi pamatęs taip dantų inžabotus,
nėjimu maiszes tarp visu, kaip atsiliepe: O ar tie gyvuliai
tai: O Dieve danguje! Kas? auksa ir sidabrą ėda? Kad ug
Musu brangiausioji Jomylis nies liepsna augsztvn kilo, vėl
tiene? Argi jos nepragaiszino? pasistebejes suszuko: Motin!
Ar žmones žaibus isz dehocin
Ar isz numirusiu
Ar žmones žaibus isz debesiu
tas negali būti, bet vienok ana paima, ar gerasis
Dievas
tai yra! Dieve, kaip pavargusi! aniems dovanojo? O! Sake to
Veizdėkit, kaip iszblyszkusi linus, ant ugnies szviesos žiūrė
iszrodo. Ak, musu malonus ir dama: Graži dangaus dovana ?
jaunas ponaitis! O padorus ir Ar netiesa motin. Kaip mes
gražus vaikelis! Vos galėjo apie ta butumem prasze tos do
perstoti isz malones ir džiaugs- vanos nuo gerojo Dievo. Per ta
mo stebėtis ir klausinėti, gai szaltimetj labai mums butu
lėtis ir visokius balsus iszduo- pravartu buvusi. Pietus beval
dami linksmintis.
gant tarp visu kitu dalyku, pa
feigitas trumpai aniems vi tiko anam brangus vaisiai.
sus didesnius atsitikimus ap Tuojaus paėmė gražesniuosius,
raudonus
ir
sakinėjo ir reikalingiausius in- geltonuosius,
sakyaius žmonėms iszdave. Du szviesiai žalius obuolius, tar
raitininku tuojaus namon pa damas: Tėvai! Arpas tavęs nė
siuntė, kad atnesztu del Geno ra szaltmeczio, kad teip pui
neseniai z iszsirpusius
vaitės rubus, nasztvas parėdy kius
tu ir kitus pritaisymus prie jos obuolns su savimi atnesziai? O
priėmimo padarytu. Per kitus pas tave tur but gerai gyventi.
ant arkliu ir mulu visokius val VO'S pradrįsęs tuos gražius
gymus atneszdino, antriems abuojus valgyti, pasakė: Gailu
insake medžiu prineszti, o ant yra. anuos valgyti. Paskiaus il
sausos yietos tarpe užleiYktos gai pasistebėjo žiūrėdamas ant
uolos dide uugni sukurti ir skleinyezicis, vos pradrįso ana
pietus patiekti liepe. Patsai Si in ranka,s imti, o paemes ilgai
gitas tuojaus visus ryszius at- savo rankose laike, ir pratarė
raisziojo ir ant atskeltos uolos paskiaus: Bet ar nesutirps?
netoli nuo sukurtos ugnies, ant Bene isz ledo yra. padaryti?
žemes kaurus paklojo, o ja pa- Dasižinojas isz Im yra, pasakė:
czia su savo szkarlotinu, juo O kiek tai gražiu daigtu Die
dais kailais iszmusztu szalti- vas sutvėrė, apie kuriuos nie
metiniu apdaru, apvilko ir ko nežinojau! Ir nemažai anam
placziai plona skepeta galva padare džiaugsmo prisiveizdeapdengė. Ta padarius ant pa ti in motina per skleinyezia
tiestu kauru atsisėdo. Karei kaip ir in kitus visus, kurie
viai kurie ja pažino, pasissku- pietus valgė. Kad tarnas sidab
bino vienas po antro sveikin rini taurieliu kaipo veidrola
dami Genovaite su paszenavo- priesz ji spindinti padėjo, dine ir su sugraudinta szirdžia dei nusigando save anam pa
rode savo gailesti džiaugsma. regėjus. Isz pirmo baidėsi, pas
Pirm visu gerųjų tarnu, Valro- kui bijodamas sieke su ranka
das pirmasis pribuvo. Vos ga isz po apaezios taurieliaus ger
lėjo sulaukti, kol kareiviai pa damas nutverti vaikeli, kuri
baigs ja, sveikinę. “Mieliauso- laike už tenai esanti. Tasai
ji Jomylistiene, tarė jis jos daigtas anam nesuprantamas
ranka aszarojancziomis akimis rodės, labiausai stebėjosi di-

(Tasa)
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vyjosi isz to, kad suraukta vei
dą Benaitis rode, toki pat ma “Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS
te ir taurielyje pasirodanti, o
:: PRISAKYMUS ::
kad tykiomis pasijuokė, tai
ir taurielyje paregėjo ta prasi
Labai užimanti apysaka
juokimą daranti. Ir teip visi
sveeziai isz akylo vaiko szim
■ Per paczta, 25 Centai
tais juoku turėjo, o kiek pir
miau asza.ru praliejo, tiek da Saule Publishing Company,
bar tęva ir motina, prietelius,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Jomylistiene atsiraito, vienoje
valandoje po visus sodžius ir
artesnes apikaimes davėsi gir
dėti. Gyventojai palike ir pa
mėtė visus savo darbus, spragilius ir gembes sukabino, o
moteris kalvoratus pamėlusios
skubinosi eiti Genovaite sutik
ti. Visu namai kaimuose pasili
ko tuszti, nei vienas nepastovė
jo ant vietos, tiktai ligoniai ir
apie anų p'aliktiejai. Visi iszeiginais drabužais apsirėdė, sku
binos savo pagirtinaje Jomy
listiene paregėti. Buvo tai pa
retinęs ir paszvietunu diena vi
soje apikaimoje. Juo labinus
Genovaite pi’ie namu artinosi
juo didesniu minia žmonių rin
kosi ant kelio.
Visi sveikino su
«
džiaugsmo aszaromis iszduo-

kareivius, ir ginklu nesziotojus prajuokino. Ka tiktai pie
tus pavalgius, raitininkai isz
Sigito namu atjojo rubus del
Genovaitės neszinas, kuri in
pakriauszi inejusi pirmiaus
puolė ant keliu ir karsztai Die
vui dekavojo už stevuklinga
iszgelbejima, paskiaus puikiai
pasirėdė kaip ant jos priderė
jo ir iszejo su mediniu kryže
liu, kuri ant maloningos minavones savo vargu, su savimi
pasiėmė. Pietus bevalgant isz
drutesniuju elginiu szaku pa Į
Su 283
Paveikslais
Saule
Publishing
Co.,
JjJ
dirbo kiti nasztvas, lektika,
Tiktai,
. . .Pa.,
$1.00
Mahanoy
U.S.A. iiJ*<
160 City,
Puslapip
kūrės tiktai n u oi i akais tegalė ![
jo per tankus miszkus namon
col. ilgio, 5x/2 coL plocado
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sapna ir kas Į*J»
užsakymu:
kaurus, Genovaite ir Bernaiti ateiteje stosis. Su priedu Ji
ant ju pasodino ir teip visi na planatu ir visokiu burtu, j!
mon keliavo. Puškelyje susiti Knyga in minksztos po- Ji
vLrszeliuose. :: :: j!
ko geresneses nasztvas isz na pieros
Pinigai reikia siusti su
mu prieszais atneszan.t, kurios
Genovaitei ka.pi reikant priti
ko ir ji su savo sunumi in anas
insedo. Giria perėjus; daugybe
jau žmonių priesz atėjo del paregejimo sugrysztanczibs Genavaites. Žinia, jog pagirtina

SAPNORIUS

Žinute net isz Koloradus,
Skamba szitaip:
Gyveno sau patogi bobele.
Taigi, gyveno, bet ne taip
Kaip kitos bobeles
tebyriam laike,
Gyvena apszviestuose
sklypuose.
Bobele gyveno taip,
Kad ne ant mislies neatėjo
Jai tokis gyvenimas,
O ne pats Salomohas
Nebūtu apie tai pamislines.
Toji bobele turėjo du.vyrus,
Bet ir tai nebuvo joki
stebuklai,
Nes daugelis moterėliu
Sziandien turi po du ir
daugiau vyru.
Bet tame buvo iszmintis
tosios moterėles,
Kad turėdamas du vyrus,
Gyveno su jais taip,
Jog vienas apie kita
nieko nežinojo!
Gal esate szirdeles akyvos,
Daziiioti kokiu 'budu jį

taip iszpilde?
Tuojaus dažinosite:
Vienas isz vyru tosios
Patogios ir jauna moterėles,
Buvo naktiniu sargu,
Kitas buvo dieniniu
darbininku fabrike,
Su kuriuom ji praleidinejo
naktis.
Žinoma, kožnas isz ju turėjo
atskira narna,
Arba ji turėjo du vyrus
ir du gyvenimus.
Reikia pripažyt kad moterele
nebuvo jokia tingine,
Nes turėjo užtektinai darbo
užlaikyti du namus,
Ir mokėjo taip greitai
apsi triūsti,
Jog kada vienas vyras
Iszeidavo in darba ant
nakties,
Tai skubiai sugryždavo
pas antra vyra,
Kuriam in laika
pagamindavo valgi.
Bet bobele ant galo
susiprato,
Kad kaimynai pradėjo ja
nužiurinete,
Kaip ji iszeidavo isz vieno
namo in kita.
Matydami kad isz savo
t pasielgimo,
Gali pakilti ergelai,
Ji dingo isz miesto.
Ir kada abudu vyrai
Pradėjo jieszkoti savo
Veidmainingos prisiegeles,
Viskas ant galo iszsidave,
Moterele likos surasta ir
suaresztuota,
Pasodino ja in kalėjimą,
Kad neiszgautu ir nesusirasiu
sau kitu kvailiu.
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— Gal jusu draugai yra
nusiminė ir neramus laike
szios bedarbes, tai pasakykite
jiems kad užsiraszytu sau
‘‘Saule”, o bus jie jums už tai
dėkingi, nes ‘‘Saule” priduos
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

darni balsus linksmybes.
Ta paezia valanda, kad Ge
novaite isz girios pasirodė ant
vieszkelio ir namo savo- akimis
paregėjo, tuojau visais varpais
Mizvanijo, o aszaros žmonių
dar labi aus prasriuvo. Gyven
tojai teip buvo pataisė ir lauke
tiktai, kad Genovaite pasiro
dytu. Arti kaimo žmonių dau
gybe buvo nesuskaitoma, o
siprustis neiszpasakytina. Kiti
in medžius po abieju pusiu
vieszkelio inlipo, o visi langai
ir stogai netalpino norinezius
Genovaite paregėti, nes visi sa
vo Jomylistiene kiek galint ar
ti troszko pamatyti. Atidarė
nasztvas ant mulu neszamas,
kad ja visi regeti gautu. Akys
visos minios ant jos atsikreipė
ir teip jai didžius džaiugsmus
pakele aukaudami, jog varpai
vos prigirdami buvo. Genovai
te tuomi tarpusedejo kaip pa
veikslas nusižeminimo, akis
žemyn nuleidusi ir lyg gededamos žemiszkos garbes anai
duotos. Sūnelis szalip motinos
sėdėjo, kurisai dar tebebuvo
stirnos kailiu ajpsjdares, laiky
damas kryželi savo rankose,

your invitations and
announcements must
be flawlessly
correct 1
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isz pakriauszio paimta. Po desziuos puses uasztavos jojo Si
gitas, o po kairios jojo teisus
Valrodas. Anuodu szventkeleiviu tiems už draugus pristojo,
o elne kaipo, glostomas szunelis
paskui anais bėgio. Kareiviai,
tarnai ir prieteliai Sigito at
skirtomis dalimis jojo vieni
pirm nasztvos, o antriejai -pas
kui jos.
Kad per daugybe žmonių
minios palengva tiktai tegalė
jo eiti, nevieni tarp saves kal
bėjo: Ak musu Jomylistiene
yra teip iszbalusi, bet iszbalusi, bet dievobaimingai iszrodo,
teip lygai Marija po kryžiumi
iszrodyt turėjo. Antriejei pa
sakė : Prisiveizdekite pado
riam vaikeliui su ju stirnos
kailiu ir su kryželiu rankose,
Szventas Jonas rodos. Kiti vėl
szauke: Ei, prisiveizdekite el
nei, pagalinus neiszmananti
gyvulai myli musu dievobai
minga ir pagirtina Jomylistie
ne! Neviena motina tarė savo
vaikeliui ant ranku laikydama
ir ant Genovaitės rodydama:
Žiūrėk, tai yra ta pati, del ku
rios teip tankiai raudojau, ir
apie kurie tiek tau papasako
jau, kad ja buvo nuo musu piktiejai aplesze, o ta-meta dar tu
nebuvai gimęs. Nevienas tėvais
augsztyn pakylėjo savo sunu ir
tarė: Ar regi ja dabar? Prisiveizdek ir minėk ta, jog ana
tau gana daug gerybių dare,
kad tu dar lopszyje gulėjai.
Nevienas senis, kurisai vos ga
lėjo ateiti ramantu pasiremda
mas, džiaugsmo aszaras liejo, o
rankos ir kojos anų drebėjo ir
visas kūnas krutinos.
Genovaite ant atszlaimo na
mo apsistojusi, pas vidutiniu
namu duriu rado pones ir pa
nas visu artesniuju kareiviu.
Viena apie antra mažiausei ne
žinodama, kožna buvo užsiė
musi Genovaite pasveikinti.
Visos buvo- perimtos nuo garbes pajautimo del nekaltybes
Genovaitės, kuri anas linksmi
no savo stebuklingu iszgelbejimu, o pati labiausai isz to
džiaugėsi jog kožna viena isz
moterų, nesikalbėjusios tarp
saves, susirinko visuotinai teip
jog nei viena‘namie nepasiliko.
Ta diena palaike už diena ati
davimo garbes szventam Geno
vaitės gyvenimui. Ta diena, bu
vo palaikyta visoje anoje szalyje už szventai, pilna pagirti
nos linksmybes del visu poniu
ir panų. Visos susirinko pasiredžiuosios gražiausiuose rū
buose kaipo sulaukus garbin
gos dienos metu szventes. Ant
(Tasa Ant 2 puslapio)

Naturally, the/re important to you! That’s why we want you
to see these invitations for yourself. And please don't let that
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these
Invitations! Feel that fine,, sharp raised lettering. It's done by a
very special process! Feel the creamy quality of the papers!
Check the perfect form of these invitations with people who
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“SAULE”

Žinios Vietines

M AHANO Y CITY, PA.

eroplana. Tai viena kita ma kyti kad Philadelphijos teisė
žiuką ‘‘ant drąsos” ir ne pro jai yra tikrai mielaszirdingi ir
szali.
draugiszki; o ypatingai Teisė
Jeigu uždrausime arielka jas John Morgan Davis.
ant eroplanu, tai uždrauskime Teisėjas John Morgan Da
ir ant traukiniu, ant laivu, ir vis pirmiausiai parode savo
sprogtu.
ant visu kelionių.
jautria ir supratlyva szirdi,
Dabar kai žmones žinios kad kai jis uždraudė paskelbti var
jie negales gauti sznapso antį dus to butlegerio kostumeriu.
eroplano, tai jie neszis su sa-| Jis policijantams paaisžkino
vimi pantuke ar visa kvorta, ir kad tokis tu vardu paskelbi
niekas negales suskaityti ju mas gal sudarytu sarmatos kai
WASHINGTON. D. C. —
Kokios ten blaivininkes šukele stikleliu ir gurkszniu. Geras kuriems didžponiams. Tai ge
baisu lerma kad sznapsas yra tartinderys kad ir saliune jaui riau j u visai neskelbti. Tai kur
parduodamas ant eroplanu. nebeduos gerti pasigerusiam, supratlyvas teisėjas!
Jos sako kad žmones ant ero bet nei jis, nei kas kitas nega Taksu rinkėjai gal už metu,’
planu pasigeria ir visiems ki les uždrausti žmogeliui gurk- kitu gal gales dirstelti in tu
vardu sanrasza, bet laikrasztiszniuoti isz pantukes.
tiems sudaro pavoju.
ninkai, Niekados!
Kad toms boboms pataikau
Po tam teisėjas John Mor
ti, eroplanu kompanijos dabar
gan Davis to savo “draugo”
prižada tik du sznapsu žmogui
paklausė kaip szeimynele, kaip
duoti ant eroplano, ir neduoti
sveikata ir kaip viskas.
tiems kurie jau yra insitrauke.
Dar po tam, teisėjas patarė
PHILADELPHIA,-PA. —
Mums iszrodo kad ežia ne tik
kad kutu patartina kad Sheik
tuszczias bet ir durnas klausi Vargiai kur kitur rasime to
man užsimokėtu du tukstan
mas. Jeigu pasigėrės žmogus kius mielaszirdingus teisėjus,
eziu doleriu; bet nėra strioko,
sudaro pavoju ant eroplano, jis kaip Philadelphijoje, kai ap
kada jis bus mieste galės užei
panasziai sudaro pavoju ir ant linkybes yra patogios. Tos ap
ti ir tuos pinigus atneszti.
linkybes buvo baisiai patogios
traukinio ar ant laivo.
1943 metuose Teisėjas VinEroplanu tarnautojos, “hos kai “butlegeris” Sheikman l cent Carrol buvo szita pati buttesses” yra gabios ir sumanios užėjo in teismo ikambarius.
' legeri nuteisės ant trijų tuksJis visai nesigynė, bet prisi taneziu doleriu už toki pati
merginos ir jos moka kaip su
tokiais apsieiti; o eroplanu la pažino kad jis buvo parsitrau- | prasikaltima* Bet dabar ka
kūnai yra vyrai, ne virbalai, kės isz New Jersey valstijos ; dangi tas pats žmogelis taip
jie su tokiu žmogeliu labai sznapso už beveik milijoną do-! pat antru kartu prasikalto, tai
leriu ir ta sznapsa buvo parda- j dvieju tukstaneziu užteko.
greitai ir gerai apsidirbtu.
Mums iszrodo kad tokis in- ves ponams ir bagoeziams ežia, į Isz tikrųjų, mielaszirdingustatymas yra trumparegis ir Philadelphijoje ir taip sau ne-; mas nežmoniszkas!
nuskriaudžia musu eroplanu maža turteli buvo susikrovęs. ’ Atsisveikindamas su teisė
kompanijas, nes eroplanai ku Tas sznapsas nebuvo musu vai- ’ ju John Morgan Davis, butleį
rie lekia in ir isz svetimu stijos takšnotas ir už tai jis pi i gėris Sheikman' pastebėjo kaj
krasztu tokiu instatymu nesi giau pirko, pigau pardavė ir gal jis eis in ligonine del keliu
laiko. Mums iszrodo, kad to daugiau užsidirbo.
sanvaieziu del savo sveikatos.
Pasisznekedamas
sus
teisė

kios blaivininkes gali savo
Gal butu patartina visam
ju,
jis
teipgi
prisipažino
kad
jis
blaivybe palaikyti ir stiklelio
; musu teismui ir teisėjams pasineiszlenkti, bet kam kitu grie- kelis augsztus valdininkus bu jieszkoti gera ligonine del silpvo papirkęs, kitiems kyszi bu naproeziu ir ten keletą desietkus ar malonumus skaityti.
Daug žmonių dar vis bijosi vo pakiszes.
ku metu ramiai praleišti.
•A
eroplanais važiuoti, jiems kiszKai jis iszejo isz teismo
kos dreba kai tik jie inlipa in kambario jis tikrai galėjo, sa-

tik jie iszgere tos kavos vi vietai yra užėmė. Vergams ne
KAVA UZTRUCIN- Kai
si staigai susirgo. Policijos rimas, bet ponams Sovietams
daktarai pribuvo ir tuojaus pa buvo baisi iszgastis ir rūpestis
TA;
sakė kad visi buvo susirgę nūn kad ir kituose tokiuose kraszGAL MIRS; tos kavos kuri buvo užtrucin- tuose kas panaszaus neiszry

kus: Juozą Gralbauska isz
miesto; Jurgi Grabauska, New
Jersey ir M. Lubrantiene, Mer-

— Žinios pranesza, kad bu anukus. Laidojo Ketvergo
vęs miesto gyventojais Pranas ta su. apiegomis in Apreiszki- VIANA DO CASTELO, Por-■1 ta. Visi in ta kava buvo insipyKupstas, nuo Lee Park, Wilkes ino Paneles Marijos bažnyczio- tugalija. — Trisdeszimts ketu-į; le konjako. Tai dabar daktarai
i nori dažinoti, isztirti ar tai
Barre, Pa., staigai pasimirė je 9:30 valanda ir palaidotas in ri žmones buvo aptruczinti nuo
, kava ar tas konjakas buvo apPanedelio vakara 6:30 valan p a r ap i jos k ap i n e r e.
kavos; septyniolika isz ju taip trucintas. Ir policijantai nori
da. Velionis paliko seserį Ona
labai susirgo kad jie gal ir pa i sužinoti ar tai atsitiko netyczia
Mikelioniene, nuo 800 E. Rail Girardville, Pa.—
simirs nuo tos aptrucintos ka ar 'kas kam norėjo ežia atkerroad uly., taipgi viena anūke Žinios skamba isz Harrison, N. vos.
szinti už ka.
mieste.
Laidotuves invyko J., 'buk 'buvęs senas miesto gy
Dvideszimts asztuoni isz tu
Ketverge, Wilkes-Barre, Pa. ventojas, Juozas Zubrys, pasi
mirė pareita Panedelyje, pas yra moterys.
— Subatoj pripuola Szv.
savo duktere, Helena. Carey,
Visi jie dirbo prie laivo uos
Praksedo, o Tautiszka Vardi
nuo 105 Grant uly,, Harrison, te, kai laivo savininkas jiems
ne: Pasatrge. Ir ta diena: 1940
N. J. Velionis atvyko isz Lietu pasini no kavos ir pasilsėti.
m., Liaudies 'Seimas vienbal
vos daugelis metu atgal in Gi
siai paskelbė Lietuva Tarybų
rardville, ir dirbo anąliakasykSocialistine Respublika. Iszlose, O' apie trisdeszimts penki
rinkta skaitlinga delegacija isz
metai atgal apsigyveno in Har
Seimo atstovu ir pasiusta rison, N. J. Laidotuves invyko
Maskvon su peticija priimti Ketverge su apiegomis in Szv.
Lietuvos Tarybų Socialistine Kryžio Ga'žnyczioje devinta va
—-------------------GREAT DISSENTER AGREES
Respublika pilnateise nare in landai ir palaidotas in tos para
Oliver wendell holmes, known as ths
Sovietu San junga; Darbininku pijos kapinėse.
SftSAT DISSENTEIt, SAT FOR 29 YEARS IN
T HE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES,
straikos tai visai ne naujiena
AUT, HE A&REEO WITH THE M4-'OR'TVW9a>r
pF IP CASES, justice holmes developed
THE AMERICAN IDEAL OF JUSTICE TO ITS
Amerikoje, 1828 m., in Pater Camden, N. J. —
RICHEST STANDARD. ALWAYS FkSHTlNSON
Ml
me SIPE OF INDIVIDUAL FREEDOM
son, N. J., darbininkai sustrai- Trys buvo labai pavojingai su
'
OF thought ANO EXPRESSION
HOUMESSAlO— NOT FREE THOUGHTS
kavo kai fabrikantai paskyrė žeisti kai ju automobilius susij |/)\
FORTHOSE WHO A6RĖĖ WITH US SOT
/
1/ į \
FREEPPM FOR THE THOUGHT WE HATE.
pietums pirma valanda vietoj musze su kitu automobiliu ant
|C
dvyliktos valandos. Darbinin Admiral Wilson Blvd., netoli
ku žmonos daugiau ir laibiau nuo Camden N. J. Jie buvo nuprotestavo negu darbininkai, veszti in Our Lady of Lourdes
ir už kėliu dienu fabrikantai ligonine, kuru vienas isz ju yra
sutiko paskirti dvylikta valan arti mirties nuo žaizdų. Labai
da pietums; 1942 m., Lea.hy pa sužeisti buvo antrame automo
ALMOST KILLED
7*
skirtas kaipo Prez. Franklin D.! bilyje penkios deszimts metu
TWICE IN CIVIL WAR
Holmes'first near-mortal wound was at balls
Roosevelto patarėjas ir pagel- amžiaus Fred J. Diorio ir dvi
BLUFF WHERE A BULLET MISSED HIS HEART BY HALF
AN INCH. THE SECOND AT ANTIETAM WHERE HE WAS
bininkas; 1944 m., Harry Tru- deszimts keturiu metu amžiaus
SHOT THROUGH THE NECK AND LEFT FOR PEAD ON THE
BATTLEFIELD.
manas paskirtas Demokratu Janice Mace, isz PhiladelphiOliver wendell holmes died
/z
IN 1935 AT THE ACE OF 94.
J.''
Partijos Vice-Prezidentu. Jis jos. Pirmame automobilyje bu
buvo paskirtas ne tik kad Dė vo labai sužeistas Gilbert Ja
mokratai mislino kad jis tai cobs, isz Lakewood, New Jer
vietai tinkamas žmogus, bet sey. ATisas tas didis vieszkelis
iF
kad jis gales savo valstijos ir buvo užkimsztas, uždarytas
artimu valstijų balsus pakreip per pusvalandi, kol tie du auto
ti Rooseveltui; 1945 m., Ameri mobiliai buvo nuo jo nutraukti
kos kariszka ir valstybine val mobiliai buvo nuo jo nutraukti
'
e"*
džia nustato Japonams pasida- ir sužeistieji buvo nuveszti in
i
vimo pareikalavimo, kurie 'bu ligonine.
vo nustatyti Potsdam konfe
rencijoje, kurioje Ponas Stali
nas visa tvarka
vede; 1588 m.,
*
patogu ir gera laika sustraiIslpanu galingas Laivynas
kuoti ir sukilti, kai vyko tarpAnglu sumusztas; 1858 m., Ru
tautine pramones paroda, ir
sijos valdžia uždare progimna
kai buvo daug užsieniecziu te
zija Telsziuose; Nepriklauso
DAMASCUS. — Penki žmo nai atsilankė, ir jie viską mate.
mybes Dienai Belgijoje.
nes buvo užmuszti per susikir Jie mate ir Lenku tuos plaka
— Kita sanvaite: Nedelioj
tima tarp Syrijiecziu ir Turku tus, 'kurie prasze tik duonos:
pripuola devinta Nedelia po
ant rubežiaus, per pastarąsias Kleba, Kleba, Kleba!
Sekminių ir Szvencziausios
Vien tik už ta Sovietai nega
dvi dienas.
Marijos Magdalenos, o Tau
SALEM, OREGON. — Geo.
Ministerijos atstovas prane- li tiems Lenkams dovanoti.
tiszka Vardine: Akse. Menulio
F. Sack, syki iszteisintas už sze kad žuvusiuju tarpe buvo Nes jie jau per kelis menesius
atmaina: Pilnatis. Taipgi tai
nužudinima savo antros žmo du Syrijiecziai ir trys Turkai. vare savo propaganda, kad da
diena: 1950 m., Belgijos Kara
nos, kai jis nudavė beproeziu, Tie trys Turkai buvo užmuszti bar jau viskas tvarkoj ir visi
lius Leopoldas Trecziasis sudabar mirties bausme nuteistas kai pakasta bomba susprogo patenkinti nauja Sovietu val
gry'žo ant savo sosto po szesziu
už savo treczios žmonos nuža- ant vieszkelio; tie Syrijiecziai džia.
metu iisztremties; 1236 m.,
Budinga ir reikszminga kad
dinima.
buvo Turku žvalgybos sargu
Rimgaudas pergalėjo VokieGeorge F.,Sack, randaunin- nuszauti, kai jie stengiesi per Komunistai taip iszsigando tu
czius ties Kaunu.
ku kambariu namo savininkas žengti rukežiu su uždraustu ta streikininku, kad jie tuojaus
— Panedelyje pripuola Szv.
nutraukė telefono ryszius ne
buvo pasmerktas už nužudini- vom.
Apolinaro, o Tautiszka Vardi
ma Goldie Sacks, penkios de Syrios valdžios atstovai sa tik su Varszuva, bet ir su visu
ne: Ilge. Ir ta diena: 1241 m.,
szimts penkių metu amžiaus ko kad Turkai uždare rubežiu užsieniu.
Popiežius Grigalius Devintasis
savo treczios žmonos, du metai be jokio pasiaiszkinimo.
Anglijos laikrasztis “Daily
sudraudė Kryžeivius nuo kan
atgal. Jis kreipiasi naujo teis Per visa sanvaite trys Tur Mail” paskelbė Birželio triskinimo Žemaitijos.
mo tardinimo, bet jam nebuvo kai buvo nužudinti ir trisde- deszimta diena szia reikszmin
— Utarninke pripuola Szv. duota proga kreiptis in augszsz'mts szeszi Syriecziai buvo ga ir budinga žinia isz StoękKristinos, o Tautiszka Vardi tesni teismą.
holmo:
pa'mti in nelaisve.
ne: Seigis. Taipgi ta diena:
“Visi telefono rysziai szia
Buvęs Chicagos gyventojas
1198 m., Ženiaicziai iszmusze Sacks neteko savo pirmos žmo
nakti nutruko su Komunistu
vienuolika tukstaneziu Vokie- nos, kuri žuvo gaisre, 1920 me
tautomis Balsijos rytiniuose
cziu ties Dauguva; 1706 m., tais. Jo antra žmona buvo nukrantuose. Szvedu telefono
Anglai paėmė Giibralter sala szauta, ir jis buvo intartas, bet
bendrove buvo duota žinoti,
nuo Ispanijos; 1345 m., Keis jo lajeriai priparodino kad jis
(kad atsižvelgiant in nepapras
tutis užėmė Lietuvos kuni- tuo laiku nebuvo pilno razumo,
tus sutrikimus ir aplinkybes,
gaikszczio sostą.
jokio iszszaukimo negalima
pilno proto. Ta sy*ki jis buvo
priimti isz Szvedijos bet kokio
pasisamdines po visa svietą
Frackville, Pa. —
pagarsėjusi lajeri, Clarence
WASHINGTON, D. C. — Estijos, Latvijos ar Lietuvos
Senas angliakasis Juozas Mai- Darrow, kuris nei vienos bylos
asmens’.
Poznan miesto darbininku su
neika, nuo 120 N. Broad Moun niekados nebuvo prakiszes.
Reikia manyti kad Lietuvo
kilimas, Lenku suruosztas netain uly., kur jis gydėsi in
Bet dabar tas lajeris jau ka
je buvo sužinota apie Poznan
Pottsvilles ligonbute, numirė puose guli ir negali jo isztei- pakeneziant rauduonuju iszmiesto sukilimą. Galima insiPanedelio ryta 6:45 valanda. sinti, ir už tai jis valdžiai ir naudojimo, gaminant Sovietu
vaizduoti žmonių nuotaika ir
Velionis gimė Lietuvoje, atvy žmonijai dabar atsakys su savo Sanjungai pramones iszdirbinius, dar vis placziai po visa luikescžius, kai tos žinios pa
ko in Frackvilleje daugelis me gyvastimi.
sklido.
svietą yra prisiminamas.
tu atgal. Paiskutini karta dirbo
Kas ten atsitiko dabar visi Nerimas buvo didelis ir ki
Locust Coal kasyklose. Paliko
gerai žino: Lenikai pasirinko tuose krasztuose kuriuos Sosavo paezia Ona ir tris po-vai-
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Susproginias Suardė Fabriką
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TURKAIS SUSIKIRTO
Nužudė Treczia Žmo
na; Pirmoji Žuvo
Gaisre
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NICOSIA, CYPRUS. —
Anglijos kareiviai suėmė du
sz’mtu jaunu Graikijos Ciprijiecziu, kai jie apsupo Nicosia
miestą. Bet Anglijos kareiviai
tu jaunuoliu nejieszkojo; jię
jieszkojo vadu, kurie paspru
ko.
Už keturiu valandų po to tu
jaunuoliu suėmimo nebuvo ki
tu žinių, tik tiek buvo praneszta kad tik szeszioliRa isz ju bu
vo sulaikyta, o visi kiti buvo
paleisti.
Anglijos kareiviai ' jieszko
vadu kurie veda požemini ką
rą priesz Anglija ir kelia visus
tuos tuntus priesz Anglijos ka
riuomene.

MARINO TEISMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

APIE LENKU
SUKILIMĄ

Sovietai Vis Kaltina Ir
Intaria Amerika

ANGLAI SUĖMĖ 200
CIPRIJIECZIU

Oliver Blobee, vienas isz
dvideszimts penkių žmonių,
kurie buvo sužeisti kai ato
minis susprogdinimas suar
dė Sylvania Electric kompa
nijos fabriką in Bayside,
New York. Jis ežia guli in
amblansa kuris ji greitai ve
ža in ligonine.
Virszutiniame paveiksle
matyti kaip to fabriko lan
gai ant antro augszto buvo
iszmuszti nuo susprogimo.
Policijantai ir kariszka

vieta teisti eilini kareivi, kady
tokis teismas turėtu būti pa
vestas in valstijos, valdžios
rankas. Kai karininkas intaria
eilini kareivi, tai be jokios abe
jones visi tie karininkai kurię
bus teisėjai palaikys karinnko,
o ne eilinio kareivio puse. Tei
singumas reikalautu, kad jei
policija greitai pribuvo ir gu karininkai teisia kareivi,
apsupo visa mylia, skersai tai kareiviai turėtu teise teis
ir iszilgai nuo to fabriko, ti karininkus.
‘y
kad niekas prie jo neprieitu
kol bus dažinota ar atomi
— “Saule” turi tiek agen
nes dujos nuo to susprogimo tu kiek skaitytoju, nes kožhaa
nebutu pavojingos žmo yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik
nėms.
Atomines jiegos agentai vieno naujo skaitytojaus, tai
už keliu minueziu paskelbė didelia geradejyste padarytu
ikad tos dujos žmonėms nėra del iszdavystes. Bandykite
pavojingos, ir kad darbinin taip padaryt, mieli skaitytojai,
kai tuojaus gali gryszti in ta o “Saule” bus jusu didžiausiu
laikraszcziu. Acziu!
fabriką be jokio pavojaus.
’______________
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