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Gimė Automobilyje

Tėvas stengiesi savo žmo
na nuveszti in ligonine, pirm
negu garnys jo žmona ap
lankys. Bet iszrodo kad gar
nys ji pralenkė, ir jo žmona
pagimdė savo kūdikėli auto
mobilyje prie pat policijos
stoties.
J

MAHANOY AND A STRS.,

Du policijos virszininko
pagelbininkai, Deputy She
riffs padėjo szitam kūdikė
liui užgimti automobilyje,
tai tinkama kad jo tėvas,
Edward Lagunas, isz Los
Angeles, California, jam su
teikia policijos žvaigžde.

.................................. ——

Isz Amerikos

Civiliniu teisiu byla nebuvo

priimta, Nenustatė sveikatos

apdrauda; Valstijų parama
mokykloms nebuvo nustatyta.
Ir daug kitu svarbiu byliu,
KONGRESAS
kurias Kongresas butu priemes
UŽSIBAIGĖ jeigu kutu buvę daugiau laiko.
Lietuviams labai rūpėjo ta
Kongresmenai Nusi imigracijos, invažiavimo in szi
kraszta byla, už kuria labai ko
skubino Namo Del vojo musu Lietuvis Vyskupas
Birzgys, kad butu lengvesni ir
Rinkiniu
palankesni Instatymai Tremti
niams, pabėgėliams ir politiko
WASHINGTON, D. C. —
je nusikaltusiems ežia atvykti.
Liepos (July) dvideszimts asz- Senatorius Douglas buvo labai
tunta diena asztuonios de- Į
susirupines szitu klausimu.
szimts ketvirtasis Kongresas
Dabar sunku pasakyti ka ki
užbaigė savo posėdžius.
tas Kongresas darys ir kaip
Tik jeigu kokis baisiai svar jis atsilieps in szito Kongreso
bus dalykas atsitiktu, kaip ka neužbaigta darba.
ras ar kas panaszaus tie Kon-'
grešmonai butu vėl atszaukti'
in Vaszingtona. Ir tada vien KOMUNISTAI
tik Amerikos Prezidentas ga- į
NESIKISZ
lėtu juos suszaukti. Tai labai
retai yra invyke.
ISZ LENKIJOS. — LenkiAdministracijos vadai yra jos Komunistu partija pranepatenkinti kad szitas Kongre sza, kad ji jau tiesioginiai dau
sas pravedė dauguma jos bylu, giau nevadovaus tautos politi
tarp kuriu pažymėtinos yra:
kos reikaluose, bet tik suteiks
Bankine farrnu programa,
“patarimu” valdžios žmo
Taksu instatymo pratesimas, nėms.
Namu statybos,
Szis naujas žingsnis buvo
Užsienines pagelbos,
paskelbtas Lenku suvienytos
Praplėtė ir pagerino vSocia- ! darbininku-Komunistu partiles apsaugos instatymus,
i jos centro komiteto plenumo
Priėmė nauju vieszkeliu sta ' posėdžio ilgoje rezoliucijoje.
tymo byla;
Joje prisipažinsta, kad komi
Mažiausia alga darbinin tetas “klydo” paemes valdžia
kams pakele, ir daug kitu by ■ in savo rankas.
lu pravedė.
! Minėtas pareiszkimas paro
* Vienok daug darbo nebuvo do pogrindini pasikeitimą tarp
Lenkijos Komunistu partijos,
atlikta kaip:
Imigracijos, in musu kraszta kraszto vyriausybes ir dvide
invažiavimo instatymus nesu szimts septynių milijonu Len
kijos piliecziu santikiu.
spėjo pertaisinti.
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sikalbėti su tuo tarptautiniu
razbaininku, Nasser.
Anglijos karaliene, Elzbieta
tuajaus pasirasze ant pareika
lavimo kad vaiskas butu surikiotas ir prirengtas.
Anglija su Prnacuzija jau
yra davusios Egiptui žinoti
kad Egiptiecziai turi palikti ta
panijos Atstovai jau susitaiki
Suez Kanala prieinama vi
Viesulos i r audros isztiko no su Unijos Atstovais ir gali
LONDON, ANGLIJA. —
WASHINGTON, D. C. —
siems krasztams ir negali nie
Pennsylvania, West Virginia ma tikėtis kad tos dvieju szim
Anglija su Prancūzija yra isz- kam uždrausti per ta kanala
Harold E. Stassenas gavo ke
ir Ohio valstijas. Penki žmones tu devynios desz mts septynių
I leidus insakymus rikioti ka- plaukti.
tui iu sanvaieziu atostogas nuo
žuvo, ir daugiau kaip penkios dienu straikos baigtos.
; nuomene ir visus kariszkus
Czia dar negalima sakyti
savo darbo ir pareigu, kad jis
deszimts tukstaneziu žmonių
Kompanijos
ir
unijos
atsto

galėtu vesti savo vaju priesz
laivus laikyti pasirengusius kad randasi karo pavojus, bet
buvo nukirsti nuo visokio susi- vai pasirasze ant naujo kon
Vice-Prezidenta Richard Nixo
ant trumpo praneszimo plauk viskas priklausys ne tiek nuo
siekimo.
trakto, ir kai tik unijos virszi- ti in Suez Kanlaa.
Egipto, kiek Sovietu Rusijos
na.
Vanduo szesziu ar daugiau ninkai ta kontrakta priims ir
Jis sako kad jis pats PreziPrancūzija tuojaus paszauke nusistatymo. “Jeigu Sovietu
pėdu augsztumo, gilumo, nu patvirtins, tai darbininkai sku(Tasa Ant 4 Puslapio)
Rusija nutartu remti Egiptą,
kirto visus kelius ir vieszkelius binsis atgal in savo darbus po penkiolika savo kariszku laivu
in Toulon ir visiems kapito tai tada galėtu net ir kitas pa
in Cannonsburg, Pa., ir Clarks tokiu ilgu straiku.
saulinis karas prasidėti!”
AMERIKIECZIAI burg ir Salem, West Virginia. Szeszi tukstaneziai darbinin nams insake laikyti savo laivus Į
Szimtai szeimynu
kitose ku in Lester fabriką yra buvę pasirengusius tuojaus plaukti
PERSPĖTI
apylinkėse turėjo savo namus be darbo nuo Spalio penkiolik in jiems paskirtas vietas. Visi
jūreiviai ir karininkai buvo at
apleisti, kai upes taip patvino tos dienos, 1955 m.
RINKIMU SEIME
atgal nuo atostogų.
Turi Prisirengti Iszva- kad vanduo iszsiliejo virsz Westinghouse kompanijos szaukti
Anglijos ir Prancūzijos ka-!
krantu.
virszininkai sako kad visi ju
žiuoti Isz Egipto
Pittsburghe penkiolika tuk fabrikai labai greitai atsidarys riszki eroplanai ir bombnesziaiI Rupi Iszvaizda, Ne
staneziu namu neteko elektros kai tik tas kontraktas bus pri- beveik kas minuta atlekia ir
Protas
nutupia arti prie to Suez Kana
WASHINGTON, D. C. — szviesos. Vien tik Pittsburghe
(Tasa Ant 4 Puslapio)
lo.
Amerikos valdžia, per savo iszkados padaryta už daug;
Tuo paežiu sykiu Amerikos
ambasada Egipte, perspėjo szimtu tukstaneziu doleriu.
Moterėlės Turi Tinka
penkiolika szimtu AmerikieKeturios deszimts metu Ger Stassen Pasiaiszkina valdžia davė žinoti kad musu
1 nustatyta pagelba Egiptui ne
mai Iszsipudroti
cziu kad jie turi būti pasiren trude Staley, in Bakerstown,
bus
sustabdinti
ar
nutraukta,
gė greitai isz to kraszto iszva- Pa., buvo užmuszta kai ji norė
kol musu Sekretorius, John
žiuoti, jeigu Egipto preziden-i jo elektros szviesas pataisinti,
SAN FRANCISCO, CALIF.
Foster Dulles pasisznekes ir — Respublikonu partijos pa
tas, diktatorius Nasser nesusi-1 savo namu skiepe.
; pasitars su Anglijos ir Prancū reigūne moterų reikalams iasztaikins su Anglija ir Prancuzi- j Keturios deszimts vieno me-j
zijos vadais.
ja.
kina moterims, kaip jos turi
to amžiaus Joseph Letcher,’
Keli musu kariszki ir preky- j mainierys, in Smithfield, pri-į
Dabar konferencija yra ren apsirengti važiuodamos in San
biniai laivai yra priplaukė ir gere kai jis stengiesi iszgelbeti
giama ir in ja yra pakviesti Francisco rinkimu seimą.
stovi pasirenge visus iszveszti’ du vaikueziu, Cheat River upė
Egipto ir Sovietu Rusijos at Girdi, ten bus daromos nuo
isz to kraszto. Teipgi ir keletą! je, netoli nuo Morgantown, Pa.
stovai. Iszrodo kad Egipto traukos del televizijos, tad ne
Prezidentas diktatorius Nasser nešiokite skrybėlių su plamusu greitųjų eroplanu dabar! Kiti iszgelbejo tuos vaikuczius
nesutiks in ta konferencija da cziais bryliais, nes jusu pudrotame Egiptos kraszte stovi ir bet Joseph Letcher prigėrė.
lyvauti.
tu veideliu grožis nebus galima
lauke, jeigu reiketu musu am-1 Policijantai in West Virgi
J eigų Egipto prezidentas, matyti.
basados atstovus isz tenai isz-j nia sako kad beveik visi keliai
diktatorius Nasser nesutiktu Neimkite blizganeziu ranki
veszti.
ir vieszkeliai yra uždaryti.
į dalyvauti toje konferencijoje, nuku ir tokiu pat papuoszalu.
i tai tada Anglija su Prancūzija Apsirengkite taip, kad prie
DAUG
JAUNUJU
turėtu jau kariszkas savo jie- veido nebutu baltu drabužiu
Pargryžo Isz Rusijos
(Tasa Ant 4 Puslapio)
gas pavartuoti, kad galėtu su

STRAIKOS BAIGTOS ANGLIJA, PRANCŪ
STASSENAS GAVO VIESULOS
ZIJA RIKIOJASI
ATOSTOGAS
3 VALSTIJOSE
Westinghouse Susitai
ko Su Unija
Siunczia Kariuomenes;
Gales Karianti Priesz Penki Žuvo; Daug
Kariszkus Laivus In
Vice-Prezidenta
Iszkados Padaryta
PHILADELPHIA, PA. —
Westinghouse Elektros Kom
Suez Kanala
R. Nixona
PITTSBURGH, PA. —

GERIA

Rytu Vokietijos Premieras Otto Grotewohl pargry
žo isz Rusijos, po pasikalbė
jimu ir pasitarimu su Kremlino bosais. Pargryžes jis
tuojaus peržiurėjo ir pertik
rino visus savo garbes sar
gus, ir pareikalavo pilna
apyskaita isz armijos virszininku. Matyti kad jis buvo
perspėtas kad nieko pana
szaus neatsitiktu Rytu Vo
kietijoje, kaip atsitiko Len
ku Poznan mieste.

ASBURY PARK, N. J. —
Monmouth Apygardos Prose
cutor, Vincent T. Keuper vi
siems policijantams pasakė ir
juos perspėjo kad per daug
jaunuju geria pamariu saliu-)
niuose ir kliubuose. Jis paša- ;
ke kad policijantai turi dabar
daboti ir visus saliunus prižiu-:
reti, kad in juos nesilankytu’
jaunieji.
Laiszke apygardos policijan-i
tu virszininkams jis ne tik paį tarė, bet ir pareikalavo kad vil si policijantai akyliai dabotu
į visus saliunus ir suaresztuotu
i tuos bartinderius ir saliuninkus kurie duoda jauniesiems)
gerti alaus ar sznapso.
Keuper sako kad visi gerai:
žino kad jaunieji kur nors gau- į
na gerti, nes itek daug ju da-1
bar būva suaresztuota už vai
ruojama automobiliu kai jie
yra pasigėrė.,
Gal kai kurie saliuninkai ir
bardinderiai ežia ir yra kalti,;
bet ponas Keuper turėtu atsi
minti kad daug tu jaunuju nu
važiuoja skersai valstijos rubežiu in New York, kur valsti
ja pavėlina asztuoniolikos me
tu jaunuoliams gerti. Jie tenai
prisigeria ir pasigeria ir pas
kui girti gryszta namo.

Egipto Vieliavo Virsz Suez Kanalo

Prezidento Eisenhowerio
patarėjas, Harold Stassenas
ežia iszlipa isz eroplano
Vaszingtone, kai jis pargry
žo isz Gettysburg, Pa., kur
jis pasisznekejo su Prez. Eisenhowcriu. Jis sako kad jis
niekados nebutu iszejes
priesz Vice-Prezidenta Nixo
na, jeigu Prez. Eisenhoweris
butu jam uždraudęs.
Jis sako kad jis iszejo
priesz Vice-Prezidenta Nixo
na del partijos geroves, nes
apie puse tuzino kitu kandi
datu galėtu, anot jo, geriau
paremti Eisenhower! per
rinkimus negu Vice-Prezidentas Nixonas.
Stassenas dabar gavo keturiu sanvaieziu atostogas,
vakacijas, kad jis nepasipintu po kojomis Republikonams per ju seimą, per kuri
tie Republikonai stengsis
rasti bendradarbi Vice-Pre
zidenta del Prez. Eisenhowe
rio.

Pirma j i syki nuo to laiko
kada Suez Kanalas buvo ati
darytas Lapkriczio menesy
je, 1875 metuose, Egipto vieliava plevėsuoja virsz admi

nistracijos ofisu. Czia to ka
nalo pastatytojas Ferdinand
de Lesseps nustatė kad to
kanalo komisija susirinktu.
□ o a
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spaude ju szirdi, kad apie savo gas kriminaliszkas apraszy- N o. 158—A p i e .Kapitoną#
Storm field Danguje; Pabėgė
motina nieko nežinojo, ar yra mas, 202 pus, 50c.
gyva, ir kur gyvena.
No.103—Vaidelola, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Ciesorius Antonijuszas teip isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
gi didelei linksminosi isz pa ežio iszimta isz Liet uviszku
No.160—Apie Po Laikui?
Nesitikėjo Tokios
Automobiliai matymo vaikeliu dukters' savo užiieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszir visi svecziai perstojo pietus dideliu puslapiu, 35c.
Asztrios Bausmes
Susimusze
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
valgė, kiekvienas verke isz neSALEM, N. J. — Trisde- iszpasakyto džiaugsmo. Potam talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
Menesius Prie Sun szimts keturiu metu amžiaus karalius Henrikas pasodino Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi
ir Kitus Dangiszkus Ku
i
kaus Darbo Ir Atgal Ponia Grace Carnus, isz Tam abudu už stalo prie szalies savo ba ka negalėjo savo liežuvio dės
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, lius; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
pa, Florida ir keturiolikos me
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
In Eiles
tu vaikas Joseph Catale, isz su neiszpaskaytu džiaugsmu. Galinga ypata galybe meiles;
prasze Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 pusiąpiu35c.
Mannington, New Jersey buvo Pavalgius pietus,
N 0.166—Apie Sūnūs MalPARRIS ISLAND, S. C. — sužeisti ir nuveszti in Memo Brikcijuszas tėvo savo idant ir visos bobos; Teipgi juokai,
kokiu
rodos, trumpi pasakai tymai ir kiaus; Iszklausyta Malda
Kariszkas teismas nubaudė rial ligonine, in Salem apygar jam apsakytu, kaip ir
Vargszo; Geras Medėjus. 20e.
Staff Sarženta Matthew C. Mc da, kai jiedu buvo iszmesti isz budu jis ta ranka gavo neszioti t. t., 52 puslapiu, 20c.
Keon ant devynių menesiu prie automobiliaus, kai du automo ir kieno yra toji ranka. Tada No.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Mariu;
pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
sunkaus darbo, pravarė ji isz biliai susikūlė ant vieszkelio karalius jam viską apsakė.
Saržento vietos ir pažemino li 40, netoli nuo New Jersey Szita ranka yra jusu motinos czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
kuri kunigaiksztis isz Kluo- Kristupą; Juokingi szposelei;
gi eilinio kareivio. Ir jis bus Turnpike.
No.173—-Apie Talmudo Pa
Amerikos valdžia, iszrodo,
Respublikonu rinkimu seimą negarbingai pravarytas.
chester jai nukirto ir iszaiszki- Kaip traukt giliukingai Einiki
Moteriszkei
gal
sprandas
bu

slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszkad jau dabar nors kiek velio- atidarys ’buvęs New York vals Jo nuteisimas buvo už ta ne
no viską jiems, kaip tik su ja ir kiti szposeliai, 20c.
vo
nulausztas,
o
vaikui
gal
gal

davineti Pinigus. 45 pus., 20a
kai, atėjo in protą. Valdžia yra tijos Gubernatorius, Thomas lemta atsitikima, nelaime Ba
dėjosi,
isz
ko
abudu
didei
nu

No.116
—
Istorija
ape
Siera
va buvo praskelta. Ponios Car
No.175—Kuczios Žemaites;
paskelbus kad dabar jau vis E. Dewey.
landžio asztunta diena kada nus vyras vairavo ta automo lindo ir prisieko nedovanoti ta. Puikus apraszymas. 119
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
mažiau ir mažiau pagelbos
szeszi Marinai žuvo, kai jis biliu kai ta nelaime atsitiko. kunigaikszcziui už tokia bleda puslapiu, 20c. \
darė Anglis; Kaimiecziu Aimaduos Europos krasztams kurie
Sovietu Užsienio Reikalu juos su kitais buvo iszsivedes
jiems padaryta. Bet karalius ir No.119—Keturios istorijos,
Jis
ir
ju
duktė,
trylikos
metu
navymai; Eiles; Kokis Budais
ant tvoro tupi tarp Sovietu ir Ministeris Szepilovas pareisz- in pelkes, nakties gūdumoje,
kiti visi pripažino, jog kuni apie Gražia Haremo NevalninAlma
buvo
sukriesti
ir
buvo
in
Apgavikai Apgauna Žmonis;
Vakaru, o dabar kreipsis in ke, kad tuo tarpu niekas nebus juos pamokinti ir nubausti.
ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
ta
paezia
ligonine
nuveszti.
Pietinius Amerikos krasztus ir skirtas in Vokietija užimti ZoKiti marinai tame kariszko
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
Antro automobiliaus draive- jaunikaieziai ap ty k o.
jiems visokiais budais padės. . rino vieta.
Tie
du
karaliai
isz
antro
su

teismo kambaryje nustebo, isz- rys, devyniolikos metu am
20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
Reiszkia, Amerikos valdžia
sikalbėjo,
teipilgai
Alenos
girde jo pasmerkimą.
No.120—Dvi istorijos apie
žiaus Anthony Catalena visai
dabar duoda visiems Europos Perkūnas trenke in luoteli in
jieszkoti, kol jos neatras, o po Valukas isz girios; Ant neimi- Skaitymo ir Raszymo. 25c.
Septynių karininku karisz nebuvo sužeistas.
kraszatms žinoti, kad jeigu jie Michigan ežerą, kuriame buvo kas teisihas per keturias valan
draug anuos du jaunikaieziu ao. 58 pus., 20c.
Kitokios Knygos
dvi
moterys
ir
trys
vaikai.
Užnori su mumis sugyventi tai jie
das ir penkiolika minueziu
No.127—Trys istorijos apie
— “Saule” turi tiek agen davė in Anglija iszvežti.
turi ir su mumis viena ranka musze viena moteri, kuri to svarstė pirm negu priėjo prie tu kiek skaitytoju, nes kožnas
Vyskupas prasze,. idant lik Duktė Pustymu; Peleniute;
laikyti, o jeigu jie nori ir ge trenksmo buvo iszmesta in eže to nubaudimo.
yra agentu. Jeigu kožnas skai tu ir ant ilgiau pas ji, bet- Brik Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
rintis Sovietu Rusijai tai jie rą. O visi kiti nebuvo nei pa Jis teipgi buvo nuteistas per tytojas prisiunstu varda tik cijuszas apturėjęs nuo tėvo
No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
nuo szios dienos gali eiti vel leisti.
laiszka,
kaip
gera
pagelba
ant
tuos devynis menesius kai jis vieno naujo skaitytoj aus, tai
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
niop.
dirbs prie sunkaus darbo, kas didelia geradejyste padarytu kelio leidosi in Anglija. Skry
No.132—Trys istorijos: Apie 25a
Katalikiszki
laikraszcziai menesis mokėti po trisdeszimts
nute
su
ranka
motinos
savo
ati

del iszdavystes. Bandykite
Anglorius isz Valencziojs, Ko No.180—Kvitu Knygute
davė
po
apiekai
vyskupo,
o
paSovietai dabar giriasi kad pranesza apie Vyskupą J. Ma doleriu.
taip padaryt, mieli skaitytojai,
žnas daigias turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligojie yra pagimine sprausmini tulionį, Kaisziadoriu Vyskupą.
Saržentas,
laikrasztininku o “Saule” bus jusu didžiausiu
Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
nii, tai yra peczeti tėvo, moti
automobiliu, kuris gali važiuo Nurodoma kad jis du kartu užklaustas kaip jis jauezias, laikraszcziu. Acziu!
76 puslapiu. 25c.
180y2~Kvitu Knygute
nos ir ta padirbtąja senosios
ti tris szimtus kilometru in buvo Bolszeviku, Sovietu su trumpai atsake “Tie karinin
Draugystėms, del Kasieriaus
karalienes, idant parodyti jas No.129—Keturios istorijos:
valanda. Tai butu dabar grei imtais ir dabar yra laikomas kai turėjo darba atlikti ir jie
Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
tesnis už musu automobilius. kalėjime ir koncentracijos sto atliko.”
kimu. 25c.
tu jog jie yra tikrais sūriais Keliautojai in Szventa Žeme;
Bet nei vienas fabrikantas vykloje.
Jo advokatas, Emile Zola
No.194—Trumpas
KataliTas praneszimas paremtas Berman iszrode baisiai nuste
karaliaus ir idant isz tu pecze- Beda; Tamsunus prigauna. 58
Istorija Apie
jiems neintiki. Pasigirti labai
kiszkas Katekizmas, pagal iszSzvento Kazimiero kolegijos bės, piktas ir nepatenkintas.
tu padaryti kryžių ant atmini puslapiu, 20c.
pigu!
Rymoje žiniomis ir baigiamas Užklaustas ka jis dabar ketina KANTRIA ALENA mo nelaimingos praeities savo No.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Padėji
motinos
ir
del
garbes
Dievo.
Maskva paskelbė ir prisipa tuomi kad Vyskupas J. Matu daryti, jis atsake kad jis nesi
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
mais. 35c.
ni. 62 puslapiu, 20c.
žino kad Rusijoje girtuokliu lionis, anot Sovietu praneszi- kreips in augsztesni teismą,
No. 196—Stacijos arba Kal
skaieziu baisiai auga. Pagal in- mu yra mires.
jeigu tas Saržentas nebus isz- matytu, skverbėsi tolyn per vi- keliavę in Londoną pas kuni- No.134—Dvi istorijos: Baisi
varija
Viesz. Jezuso Kristuso
Žudinsta, Urlika Razbaininka,
“Saulėje” jau keletą, sanvai- mestas isz Marinu.
statymus tokie girtuokliai bus
15c.
43 puslapiu, 20c.
tes atgal buvo raszoma kad
iszmesti isz savo namu.
Saržento žmona, dvideszimts ten smuko greitai m siaura ve jam laiszka nuo tėvo aptu
No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—Graudus Verksmai
musu žinios yra paremtos pa asztuoniu metu amžiaus Betty, ulyczia ir isznyko nežinant kur. reta.
ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie ApKiek yra praneszama tai ties Vyskupo Matulionio laisz- per aszaras sake kad ji jauezia Kada vyskupas su
tais Kaip
misliuimo Kanczios Viesz. Mu
laiszka
perskaitė,
tuojaus tas. 61 puslapiu, 20c.
Komunistu nelaisvėje, Rusijo ku, kad paskutiniu laiku jis kad jos vyras buvo per asztriai
No.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
je dar randasi penki szimtai buvo seneliu prieglaudoje, ne nuteistas. Ji laukia treczio sa nais suėjo in sala ir kadasedo linksmu balsu suszuko:
Sztai yra musu tikri valdy bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. Pa
penkios deszimts penki Ame- toli Penzos. Dabar ateina žinių vo kūdikio.
rikiecziai. Amerikos karo szta- kad jis buvo gražintas in Lie Ar jo advokatas dabar tie du jaunikaieziai, Martynas tojai! Simai karaliaus Henri Kuzma Skripkorius Likos Tur gal senoviszko būda, 15c.
No.198—Gromata arba Mnbas ir valdžia yra pareikalavus tu ir yra iszvykes ni Birsztona kreipsis in augsztesni teismą, su Brikcijuszu, tarnavo jiems ko! O papildyta ju motinai pik tingu Ponu. 35c.
kad tie Sovietai mums sugra gydintis.
No.142—A p i e , Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
ar ne, kadangi Saržentas buvo in sala. Laike padavinejimo in tadaryste per nežinojimą, jam
Aiszkus dalykas mes negali nubaustas, tai kariszkas szta- stala valgiu ir gėrimu, kara Brikcijuszas su Martynu isz Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz gromažintu tik dvieju lėktuvu ingulas. Bet Komunistai nuduoda ma patikrinti nei Sovietu žinių bas vistiek visa ta teismą per- lius Henrikas su atyda veizdė szirdies meilei atleido.
Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos ra'stos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.
nei savo žinių, bet kiek galima svarstys ir paskui pasakys ar jo in Brikcijusza ir durnojo sau Dabar kunig-aikszcziui atida lapiu, 20c.
nieko negirdi.
isz viso to inspeti, tai Vysku jis sutinka su teismo nuspren koki tai ežia monai galėtu būti vė tas tris peczetes, idant isz ju
No.144— Apie Ranka Ap No.200—Eustakijuszas. Is
Mums praneszama kad vien pas Matulionis dar gyvas.
dimu ar ne.
kam-gi jisai neszioja ta skry duotu padaryti kryžių, pa- vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
tik septynioliktas nuoszimtisSaržento nubaudimas yra ir nute pariszta sau po kaklu ir szauke meisteri, kuris jas su- Pakiitninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
Jonas Valaitis, buvęs ilga piniginis smūgis, nes jis gau nekęsdamas ilgiau, klausė jo: tirpyt turėjo. Bet kadangi pe- va Zokoninka Bernadina. 61
No.201—Istorija apie Amži
Amerikiecziu skaito knygas.
na Žydą. Jo kelione po svietą
Anglijoje ir Kanadoje penkios metis Balfo ingaliotinis Vokie davo $321.20 ant menesio, o
Pasakyk man, jaunikaiti, ka- czetis senosios karalienes buvo puslapiu, 20c.
auka
pikto
žmogaus,
kuri
Die

deszimts penktas nuoszimtis. tijoje, gyvenęs paskutiniu lai dabar jis gaus tik 234.00 ir isz gi turi toje skrynelėje po kak
No.145—-A p i e Velniszkaa ir liudymas apie Jezu Kristų.
vui
nepatiko,
tai
tiktai
isz
pežmonių skaito knygas. O Nor ku Hamburge, Vokietijoje, vėl tu dar bus kas menesis atimta lui
Malūnas Kaip Studentas Lo Pukius apraszymas. 20c.
vegijoje, Szvedijoje, Danijoje susirgo džiovos liga ir iszvyko po trisdeszimts doleriu.
Ant tokio užklausimo Brik czecziu karaliaus ir Alenos jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
kryžių nuliejo.
dar daugiau žmonių skaito in ligonine, sanatorija.
Jis buvo iszteisintas del tu cijuszas nusiminė ir tarė:
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
— TOLIAUS BUS —
Garbei. 15c.
knygas.
marinu mirti, bet buvo pa ■ Szviesiausias Pone, praszau
puslapiu, 15c.
smerktas už tai kad jis vodka nepalaikyti ta už bloga., bet asz
Matyti kad televizija užėmė
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
gere, ir už tai kad per jo neap- to niekam pasakyti negaliu.
knygų vieta Amerikiecziu tar
tu, Stebuklas Kuczios Naktį kių Seraphiszkas Officium. 15 c
KATALOGAS
Karalius ir kiti svecziai nesižiurejima kiti žuvo. Intaripe.
62 puslapiu, 20c.
mas, kad jis buvo pasigėrės kai
KNYGŲ
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas
neparodė.
jis
tuos
matinus
ta
nakti
iszsiKai kurie mokslincziai praPavojinga Klaida. 45 pus., 20c
vede teipgi buvo isz teismo isz- Kada iszeme isz skrvnutes Visi pirmieji Katalogai dabar
naszauja kad jau nuo 1975 me
No.l 52-—Apie Kajimas, Drū HT Užsisakant knygas is»
ranka, karalius pamatęs ir pa yra negeri. Szis Katalogas
mestas.
tu busu galima in menuli skris
žines žiedą, savo prisiegos, su užima visu anų vieta, todėl tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
ti. Bet jie nieko nesako ar bus
Panasziai,...
lapiu, 20c.
tik numeri knygos. Pinigus
Tėvai tu žuvusiu marinu ne szuko visu balsu:
galima isz menulio gryszti at
užsisakykite knygas .isx
No.155—Szakinia Nedoras siuskite per Pacztino Moni-OrAk, nelaime! Szitai yra ran
vienodai jaucziasi kaslink tos
gal.
szito Katalogo
Ne viena skaisti ir
Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino Mobausmes. Vieni sako kad jis ka mieliausios prisiegos mano,
kvepenti rože,
Nr. 1956
ni-Ordcri, o jeigu norite pini
piu, 35c.
yra gana nubaustas; kiti sako .kuria jei nukirto. Bego kuoBaisus smūgis isztiko Res Džiūsta kur ten
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
kad augszti karininkai viską greieziausiai prie savo vaike
ISTORIJOS, PASAKOS,
publikonu Partija Chicagoje,
kampelyje sziltnamio.
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
taip susuko, sumaisze, ir kad liu, o apkabinęs juos už kaklo
APYSAKOS, IR T. T.
kai garsus ir populiarus, vals Ne vienas Gvazdikėlis
Nepamirszkite dadeti
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
tikro teismo ežia nebuvo, nes b u c z i a v o, k a l'b e damas:
tybes iždo augsztas pareigūnas Dingsta sumindžiotas po
dcszimtuka ekstra del prisiunNo. 101—Kapitonas Velnias, slaptį. 61 puslapiu, 20c.
tas
Saržentas
yra
kaltas
už
ju
Acziui
Aukszcziausiain
SuOrvile Hodge su savo padėjė
kojomis.
timo kasztu.
Puikus
apraszymas,
didele
No.151
—
Apie
Vaitas
Szvilvaiku
mirtis.
tvertojui,
kad
atradau
savo
ju prisipažino kad jis buvo Bet kelmuotas kopūstas ir
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
mieliausius vaikelius, kuriuos knyga. 404 puslapiu, 50c.
iszeikvojes $872,000. Jiedu bu
kvaila bulve,
gai, o ir visi laiszkai “visada
Atsimink! Mielas Skaityto jau seniai laikiau u'ž numiru No. 201 Istorija apie Amži Akys, Tarnas, Vargdienis Jo turi būti siusti vien tik ant
vo atstatvti isz savo gar ingu j Randasi ant sidabriniu
na Žydą. Jo kelione po svietą nukas Karalium, 62 pus., 20c.
jai kad nuo tavęs priklauso sius.
ir atsakomingu vietų ir teistorielku,
ir liudymas apie Jezu Kris No.153—Apie Gailuti, Du szio adreso:
■
‘
Saules
”
ateitis:
Ar
ja
skaity

inui pavesti.
Reikalaujamos ir gyriamos
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING GO.,
te tai ' 20c.
si, ja indomausies, ar laiku at
per žmonija.
D a1’ a r ima pa a i s z k e t i ka d
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S.
nuliūdimas j No.102— Prakeikta, meiliu lapiu, 20c.
silyginsi, ar ja paremsi!
go savo
tas Respublikonu szulas Hodge Panasziai ir su žmonimis!

buvo insiveles su Chicagos
gengsteriais,
razbaininkais,
kurie ketino ji net ir in Guber
natoriaus vieta pasodinti.
Respublikonams tai visai
Sovietu Ministeris Bulgani- negardu, ypacz priesz rinki
nam, atvykęs in Lenkija, Len mus.
kams Komunistams patarė suvaržinti visa spauda, nes, anot
Demokratu tarpe pagrindi
jo, spauda in talka stoja tiems nis ir intakingiausias kandida
kurie norėtu esamaja valdžia tas liekasi Adlai Stevensonas.
suardinti ir panaikinti.
Iszrodo kad szitie rinkiniai vėl
pamatys Eisenhoweri priesz
Indijoje, nuo žemes, sudrebė Stevensona.
simo žuvo szimtas septyniolika
žmonių ir asztuoniu szimtu dar
Bet daug 'žmonių, kuriu tar
negalima surasti. Telegrafo ir pe randasi daug laikrasztinintelefono stulpai nuo to žemes ku, sako kad Eisenhoweris pa
šudrebejimo iszvirto ar sulužo sitrauks isz rinkimu, del svei
per penkis szimtus myliu.
katos.

Kas Girdėt

Pypkes Durnai

MARINAS McKEON MOTERIS SU
VAIKU SUŽEISTI
NUBAUSTAS

’’SAULE”

Istorija Apie Kantria Alena
(Tasa)

Tada atsidaręs keszianiu, ra
do ta padarytąja peczeti ir tuo
jaus atidavė ji karaliui.
Karalius didelei stebėjosi ir
klausė kungaikszczio kur yra
peczetis Alenos, o kunigaiksztis tuojaus ji padavė.
Kas tai stojosi, klausė kara
lius, asz tiktai tris peczetis da
viau padaryti, o ežia ju randasi
net keturios?
Tada atsiliepe ciesorius:

Potam stojo antras pasiuntinis priesz karalių kalbėdamas:
Mano laiszkas ta senoje kara
liene atnesze man isz savo dva
ro, kuria priėmęs npo jos, neži
nojau kas ten yra paraszyta ir
tiesiog pas kunigaikszti atnesziau.
Tada ciesorius Antonijuszas
prasze idant tiems abiems pa
siuntiniams gyvastį dovanotu,
už tai, jog teisybe iszpažino,
ant ko karalius pristojo, o
anuos septynis, kurie kreiviai
prisieko, tuojaus liepe sudegin
ti.
Fotam ciesorius prasze idant
karalius pavelytu jam su moti
na pakalbėti, ka karalius taip
gi neatsake.
Kada ciesorius su senaje ka
raliene buvo tik duvienu, tarė
in ja:
'
Priežastis pribuvitno mano
pas Ponia yra ta, idant Ponai
apsakycziau apie iszvažiavima
Kožnas kupezius gyria.
mano in teviszke, o kadangi
tavora savo,
Ponia Karaliene didelei myliu,
Parduoda, jai tik kūpeziu
dėlto praszycziau, jeigu ant to
gavo,
pavelytumei važiuoti su ma
Apie Pittston yra tokios
nim ir būti mano karaliene.
mamules,
Toks ciesoriaus praszymas
Kurios labai gyria savo
neiszpasakytai patiko tai bo
dukreles,
bai, ant ko su miela ukvata pri
Tai moterėles labai negražu,
stojo kalbėdama:
Iszrodo visai prieszingai,
Jeigu Tamista mane myli ir
mislyji už moteri paimti, tai Tegul dukrele namie sėdi,
Ir triusesi, to nesigėdi,
asz prižadu in trumpa, laika
mano sunu numesti nuo sosto, Darbszias merginas niekas
nepeikia,
o Tamista ant jo vietos pasū
Ba kožnam vyrui geros
dyti ir del užtvirtinimo to, do
gaspadines reikia.
vanoju Tamistai szita auksini
keszianiu.
Kaip tik ciesorius Antoniju
Nevažiuosiu dabar in
szas paėmė ta keszianiu in savo
Czikaga,
rankas, boba atsiminė, kad te Maniau gal ten susivaldys,
nai randasi ta jos padirbtoji
Ir mane nepykdys.
peczetis ir tuojau puolėsi prie
Tuom laik moterėlės
ciesoriaus su praszymu, idant
negerkite,
tas ja atgal jai atiduotu, bet
Geriau gyveninio griekus
ciesorius greitai iszsmuko ir
apverkite,
duris ant rakto užrakino.
Dukreles priverskite kalbėti
ražaneziu,
Jei neklausys tai duokite
Price $3.00 s“*” p°“'
paneziu,
COLORS: Red, Black, Green,
Ba jeigu savo, vaiku
Blue, Gray, Copper.
nemokysite,
Tai sunkiau už tai
atsakysite,
Turi dorybes ir darbu
mokytis,
Neduokite joms per daug
darkytis,
Nepavelinkite užsidėt su
Kitokiais nežinomais szpiclais,
kucais.
Neturės jos isz to jokios
malones,
Ba juokėsi visi geri
žmones.
Ir asz nesuprantu,
Gal man galva kirsite,
Kaip Lietuvaite in
Airisziuke gali pavirsti,
Savo prigimtos kalbos
nereikia neikinti,
Szita turite neatbūtinai
iszmokti,
O jai ne, tai asz nuvykus
in lenais,
Iszmokysiu visus nais,
Ir kurna mano atsiusiu
del berneliu,
O tada suklypdys juosius
ant keliu.
Privers juos: daryti
paku t a,
Atves juos in tikėjimą
drūta!

*

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. - Ų. S. A;

*

*

Pirkie U. S. Bonus

Jau dabar isz tikro matau,
kad karalių apgavo motina,
dėlto duoki Tamista ja paszaukti ir paklauski jos, isz
kur ji turi szita peczeti.
Kada pavadino ta senia,
klausė jos karalius kalbėda
mas:
Motin, isz kur tu turi szita
peczeti? Bet senoje tylėjo ir jo
kio atsakymo nedave.
Tylėjimas tavo, kalbėjo to
liau karalius, liudyja, jog tu
Alena nužudei, dabar už tai
prisitaisyk ant smerties.
Iszgirdus tai senia buvo taip
kaip pasiutus bet ant pabaigos
viską iszpažino.
Potam karalius kaltinin
kams dekretą smerties iszskaite, kad senaje karaliene ir tuos
sptynis pasiuntinius ugnyje
sudeginti. Tada sukure baisia
lauža ir visus asztuonis kaip
kokius galvijus subruko in ug
nį ir suspirgino.
Po sudeginimui žudytoju
Alenos, kunigaiksztis nuėjo
pas anuos karalius; ir apsakė
jiems, kad Alena su jos dviem
vaikeliais da gyva yra, bet kur
ji randasi, tai to nežino, nes nu
plaukė sau mariomis, o Mari
jona sesuo mano, idant Alena
iszgelbeti nuo smertis, davėsi
save sudeginti.
Girdėdami tai anie du kara
liai, prisieko greieziau nepersiskirti, kol Alenos neatras. Ka
ralius Henrikas atidavė ant
ranku kunigaikszczio isz Klou
chester vi'sa savo kraju, o pats
su ciesorium leidosi in kelio
ne.
0

❖

❖

Viena karta pustelninkas
Eremit su tais dviem vaikeliais
iszejo in girio pasivaikszczioti.
O kad isz netyeziu pataikė at
eiti ant tos vietos, tare in juos:
Sziczia, vaikeliai mano mieli
yra ta vieta, kurioje jus priesz
szesziolika metu radau ir isz1 raukiau jus isz nagu plesziancziuju žvėrių.
Ka? Kalbėjo vaikai, ar tai
Tamista neesi tėvu musu.
Neesiu, atsake pustelninkas,
tiktai jus nuo to laiko iki szioliai užauginau, taip, kaipo sa
vo vaikelius ir da norecziau jus
ant ilgiau prie saves turėti,
jeigu jums prie manės būti pa
tiktu.
Vaikeliai ilgai padūmoję ta
rė:
Jeigu Tamista ne esi musu
tėvu, tai mes leisimesi in svie
tą ir eisime karalyste nuo ka
ralystes jieszkoclami, kur yra
musu mieliausias tėvas ir tolek jieszkosime, kol jo neatrasim.
Atsisveikinę su pustelninku
ir pasakė jam aeziu už jo visas
geradejystes, leidosi in kelione
ir pribuvo prie porto mariu
kur atrado prekejus isz Portu
galijos.
Tie ju užklausė, kas jie per
vieni ?
To mes nežinome, atsake vai
kai, nes savo tėvo o nei motiI uos nepažystame, ežia szitoje
girioje pragyvenome per sze
sziolika metu prie vieno pustelninko, vardu Felikso. O da
bar pasiryžome, jieszkoti musu
gimdytoju.
Patiko labai vienam isz prekeju toks patogus pasielgimas
anų vaikeliu, davė juos gra
žiai aprėdyti, paėmė ant laivo
ir apdovanojo juos pinigais.

MAHANOY CITY. PA.

Jaunikaieziai apsakė vysku
sztiene renge dideli balių, ant
kurio suprasze daugybe aplin £>’A - B - CELA^ES pui visa savo praeiti ir atsiti
kimus.
kiniu ponu, ant to prirengė la
arba pradžia
Isz ju apsakymo aiszkiai bu
bai puikius pietus isz daugy ;;
Jo kelione po svietą ir liūdimas bes skaniu valgymu ir gėrimu, i:
vo matyti, kad tie jaunikaieziai
SKAITYMO
apie Jezu Kristų.
da nebuvo apkriksztytais. Ta
o Leonas ir tada taip, kaip ir
Per paczta, 25 Centai.
...ir...
; da vyskupas suteikė jiems
kožna diena nežinant kuni- ;!
SAULE - Mahanoy City, Pa. gaiksztienei tuos pietus tarpe
krikszta szventa, ant kurio
RASZYMO ji jiems
davė vardus tokius: Leo
ubagu iszdalino.
Po trijų dienu priplaukė in
64 pus. Did. 5x7 col. į na praminė Martynu, o Ranku
Pasergejes tai vienas isz
te praminė Brikcituszu. Potam
miestą Banviers, Almandijoje, dvariszkiu, bego prie kuni
į
Dabar
Po
25c.
;
■
vyskupas juos abudu palaike
Turku žemeje, kuri miestą ta gaiksztienes kalbėdamas:
![
Saule Publishing Co., ]• pas save. Martyna padare užme laike kunigaiksztis isz
Szviesiausia Ponia, szios die !' Mahanoy City, Pa., U.S.A, ?
veizdetoju dvaro, o BrikeijuKlouchester laike apgulės su nos balių turite su geda pra
sza tarnu.
savo kariuomene.
leisti, nes strovus prirengtus
Tame paeziame mieste gyve del svecziu, Leonas iszdalino
Patemyjes kunigaiksztis pas Alena pragyvenus szeszioli
no tūla kunigaiksztiėne, kuri ubagams.
viena isz ju pririszta skrynute ka metu dideliame varge mies
tuos vaikelius prie saves pri Kunigaiksztiene isz to dide po kaklu, klausė jo, ka jis turi te Nantes, Franci joje, leidosi
in miestą Tour, kur kasdien
ėmė ir sutaikė jiems skaniu lei a.psirustino ir davė juos toje skrynutėje?
valgymu ir gėrimu.
Szitoje skrynutėje turiu ran nuo savo šuneliu duona apturė
abudu isz miesto iszvyti.
Leonas valgo viską kas tik
ka kokia, atsake Rankute, bet davo, o norint jie jos nepažino
Tie du jaunikaieziai nuėjo in
buvo duota, o Rankute nieko
kaip ir isz kur asz ja turiu, tai vienok isz ju veido 'buvo maty
buri kariuomenes kunigaiksz
ti meile ir palankumas prie
daugiau nevalgė, kaip tik žole
to negaliu žinoti.
czio isz Klouchester, kuris
les ir szaknukias, kokias su sa
Czia atėjo ant pomietes ku Alenos, bet priežasties nežino
klausė ju kalbėdamas:
vim parsinesze isz anos girios,
li igaikszcziui ana gražioji Ale jo.
Isz kur einate?
♦;» ❖
ka matydami, visi dideliai ste
na, kurai kita syki ranka nu
Einame
isz
miesto,
atsake
Po gana ilgam važinėjimui
bėjosi.
kirto, bot apie tai nedasiproteKuomi tu minti, užklausė Leonas, jsz kur mus iszvijo už jo, jog gali būti ta pati ranka. pribuvo tie du karaliai inmiestai kad mes iškaukusiems uba
kunigai ksztiene."
Tada kunigaiksztis liepe ta Tour, jieszkodami Alenos.
gams valgius isz kuknios daviJau per szesziolika metu
jiems pas save likti o kada ka Pirmiausiai nusiuntė savo pa
nejome.
daugiau niekuom nemaitau
re aptyko, tada kunigaiksztis siuntinį pas vyskupą praszydakaip tiktai žolelims ir szaknijuos paem.es drauge su savim mi sau nakvynes, ka vyskupai
isz tikros szirdies prižadėjo ir
mis, atsake Rankute ir apsakė SAPNAS MOTINOS in Anglija.
isz džiaugsmo iszvažiavo su vi
jei visa praeito savo gyvenimo,
Begyvenant tiems jaunikaisais savo dvariszkais prieszais,
nuo kiek laiko pamyli galėjo, SZVENCZIAUSIOS
cziams gana ilgai Londone, ku
ka iszklausiusi kunigaiksztie- ;
... MALDA ...
; nigaiksztiene didelei insimylė- o pasitikęs su jais, sveikinosi
prieteliszkai.
ue dideliai ju gailėjosi ir palai
jo Leone ir viena karta iszpa
Viesz.
Jėzaus
ir
■
ke juos prie saves.
žino jam savo begediszka mei Po pasisveikinimo leidosi vi
si drauge in dvara vyskupo ir
Motinos Szvencz. ! le.
Tame laike, kada Anglijos
eidami greta su vyskupo, ka
Leonas dideliai užsigedejo ir
kariuomene laike miestą apko
ralius Henrikas pradėjo apsa
pusi, pastojo didelis badas tar
Sapnas Motinos Szven- J ta paezia makt i su savo broliu
kinėti nelaimingus atsitikimus.
pe gyventoju viso miesto, tada
cziausios,
mieganezios J iszbego isz Londono miesto ir
Kada dasikal'bejo apie pražu
visi bedninkai pradėjo kasdien
ant kalno Alyvų, žemei J nukeliavo net in Valaku žeme
vimą savo maters ir mažu vai
būriais lankyti dvara kuniBatanijos,
bažnyczioj ] in miestą Bolonijos, o isz ten in
keliu isz netyeziu užtiemyjo
gaiksztienos, praszydarni kąs
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ' Francija, in miestą Tour, kur
anuos du jaunikaiezius ir pir
neli duonos.
pataikė ineiti in dvara vysku
ma vyskupo klausė, kas jie per
po.
Knygos Did. 3%x5% col.
Leonas tai patemVjes iszdavieni ir isz kokios žemes jie
TIKTAI, 25 Cts.
Pasitikęs vyskupas su jais
lydavo tarpe ubagu be liepimo
paeina.
ir žinios kunigaiksztienes stroklausė:
Tada vyskupas apsakė jam
? SAULE PUBLISHING CO., ’į
Isz kur jaunikaieziai einate
vas isz kuknios.
viską, kaip ir kokiu budu anie
Viena karta, kada kunigaik- C MAHANOY CITY. PA. U.S.A. > ir kaip vadinattesi?
jaunikaieziai czionai pribuvo.
Kada prisiartino arti dvaro
^Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus V l’irkie U. S. Bonus. vyskupo,
pamate karaliai dide
li buri ubagu aplink vartus stovineziu, kurie kasdien toje vie
toje gaudavo paszelpa valgais
ir pinigais. Tarp ao būrio uba
gu, radosi ir Alena, kuri da
tik isztolo pamaeziusi, tuojaus
pažino savo tęva, ciesorių Antonijusza ir vyra savo, karalių
Henrika, ir tarė pati in save :
Ak, asz dabar nelaiminga!
Jau tie du kurie tykojo ant ma
no gyvasties ir czia mane at
randa, norint asz jiems nieko
blogo nepadariau, vienok jie
jieszko manes po visa svietą,
idant nužudyti mane bedna ne
kalta. Dieve mieliausias, kur
hat a grand and glorious feeling to take it
asz dabar bedna pasidėsiu, gel
easy on vacation and know that extra money
is piling up for you back home. That’s how
bėk mane isz ranku nemielayou’ll feel if you’re one of the 40,000,000 American į
szirdingu, o užslėpki mane nuo
who own U. S. Savings Bonds.
tokios baisios smerties apiekoSavings Bonds never take a day off. They earn
je savo.
money for you day in and day out, no matter
Apsiszluoscziusi Alena grau
where you are or what you’re doing.
dingas aszaras, pasiryžo pa
This is a money-making proposition you don’t want
bėgti nuo smerties ir nusilen
to miss. Your principal invested in Bonds is safe —
kus žemai, idant anie jos neužnot subject to market fluctuation. Your returns
(Tasa Ant 2 puslapio)
are sure — an average 3% interest compounded

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

semiannually when held to maturity (9 years
and 8 months). And your Bond investment
will keep on earning that same line interest
for 10 years longer, if you so desire.

SAPNORIUS

Start investing in Savings Bonds today —

on the Payroll Savings Plan where you work
or by regular purchases at your bank.
You'll have more fun and financial peace of
mind on your next vacation if you do.

Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
<!
8 col. ilgio, 5% col. plocklo ]!
Iszaiszkina sapna ir kas
ateitoje stosis. Su priedu
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos popieros virszeliuose. :: ::
Pinigai reikia siusti su
užsakymu:

FOR THE BIG THINGS IN YOUR LIFE, BE READY
WITH U. S. SAVINGS BONDS
/
The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks,
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Ligonines Prezidentas Mor kais ir dainininkais.
tiketi, kadangi Rinkimai taip
perrinkimo kova.
WASHINGTON, D. C. —
RINKIMU SEIME
Policijantai sako, kad nelai arti.
Republikonu partijos Tauty Su patariamojo Komiteto timer B. Fuller, sako kad buvo
bių Patariamojo Komiteto na nariais nustatyti viso kraszto dažinota kad ne viskas tvarkoj me atsitiko in Naugatuck Val Murray Snyder veikiamasis
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
laikrasztininku
kai
First
National
Banka
pra-j
ley,
puse
po
vienos,
isz
ryto.
Prezidento
riai reiszkia A. J. V. Republikovos strategija tarpe svetimu nesze kad ligoninei trumpa vi Jie sako, kad kitas automobi
pavtirtino kad plemu. Girdi, imkite szviesius
sekretorius
i
komi
partijos
pirmininkui
Leo— Subatoj pripuola Szv. i
kalbu grupiu susitinka: Hali, so tukstaneziu doleriu ant isz- lius staiga pasuko in kaire pu pats Stassens, o ne Eisenhowe- vilnonius drabužius, pusaugszZuzanos, o Tautiszka Vardine:*jnard’ui W. Hali džiaugsma su panele Berta Adkins, pirminin
raszytu czekiu. Tai buvo Bir se, stacziai in Sullivano auto- ris nutarė kad Stassenas pasi czius batelius.
Parute. Ir ta diena: 1928 me-Įį kuriuo ju atitinkamos tautyko asistente ir Moterų Veiklos želio menesyje.
mobiliaus kelia, ir taip jie su- trauktu isz savo pareigu iki po
Jeigu mušu moterėles taip
tuose Amerikos valdžia prade- 1< bes sutiko žinia apie Prezidendirektore, ir A. B. Hermann, Tada ligonines virszininkai simusze. Ta automobiliu vaira- Republikonu Rinkimu, kuriu rūpinsis savo veideliais ir drajo spauzdinti mažesnes pinigu * to Eisenhower’io visiszka pa
pareikalavo kad visos knygos i vo dvideszimts dvieju metu vajus prasidės Rugpiuczio dvi- buželiais ir czebateliais tai
bumaszkas; 1794 m., Rusai už-į sveikimą ii- jojo veikimus ves- Republikonu partijos Tauty
butu peržiuretos ir patikrin-' amžiaus Joseph Palmucci, isz desz.mta diena.
joms nebeliks laiko apsvarstyti
eme Vilnių; 1807 m., Robert ti energinga. smogianezia ’ ’ bių skyriaus direktorius.
tos, ir tada ta moteriszke buvo Ansonia, Conn,
Stassenas, kaip žinote dabar kandidatus ir pasitarti už ka ir
Fulton pasekmingai plauke su'
suaresztuota.
į £u Sullivan važiavo jo szvo- remia Massachusetts valstijos į kodėl balsuoti.
savo gariniu laivu ‘Charmont’ j
Szitos moteriszkes darbas geris, dvideszimts szesziu metu GuLrenatoriu
~
1 Christian Her-|
ant Hudson upes.
buvo ligonines pinigus in ban-^mziaug Rober t H. Precht, Jr., tcr del Vice-Frezidento Nixono STRAIKOS BAIGTOS
'— Kita sanvaite: Nedeliojka indeti. Ji, anot ligonines jgz gcarsdale, New York; ir vietos nežiūrint to kad pats Eipripuola dvylikta Nedelia po
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
virszminku, perraszydavo in- trisdeszimts keturiu metu am- senhoweris remia Nixona ir
Sekminių, ir Szv. Klaros, o i
eigos rokundas ir sau pasilik-■ žiaus Raiph Cacace, isz New kad tas pats Hqrter yra paskir
imtas ir patvirtintas. Jie sako
Tautiszka Vardine: Dauguo- i
davo kiek pinigu kiekvieni sy- Haven, Conn., jo sargas ir de- las
tas perstatyti Nixona per ta kad dauguma darbininku galis. Taipgi ta diena: 1933 m., i
ki kai ji nesze pinigus in ban ttktyvas.
rinkimu va ju.
. les už sanvaite gryszti in savo
Prezidentas Gerardo Machado j
ka.
ableid'žia savo vieta prezidenI Stassenas s ako kad jis taip darbus.
Ji czia buvo pradėjus dirbti,
daro vien tik kad sustiprinus! Kontrakto sanlygos dar neri
to palociuje, Kuboje; 1936 m.,1
kai ji buvo asztuoniolikos metu STASSENAS GAVO
Republikonu partija. Jis teigia paskelbtos, bet iszrodo kad nei
Vokietija, sutinka nesikiszti in
ir buvo isztik’ma darbininke,
kad Massachusetts Gubernato- kompanija, nei darbininkai
ATOSTOGAS
Ispanijos vidurjini kara, bet |
per penkiolika metu. Jos alga j
rius daug daugiau bahu, votu nieko nelaimėjo per tas ilgas
Savo žodžio neiszlaiko; 1941
dabar buvo szimtas asztuonios
gautu negu Nixoonas.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
i straikas, bet susitaikė ant tu
m., Prancūzijos augszcziausias
deszimts penki doleriai ant
Jis dabar paėmė tas atosto sanlygu kurias vieni ir kiti bu
karininkas, Marshal Petain,
menesio.
ragino savo žmones remti Na
Ji atėjo in teismo ofisus su dento Eisenhowerio paprasze gas te jokio atlyginimo, be jo- vo pastate isz pat pradžių.
Susikirtimas buvo kaslink
cius ir stoti priesz Sovietus. Jis
savo advokatu Raymond Bial- tu atostogų, bet kiti spėja kad kios algos.
Sėdi aplink stala (isz kaires W. H. Pyn, N. Y. C.; Dymtro
pasimirė Liepos 22-tra diena,
kowski ir su savo sesere, ir ne- ar tik czia nebus gera proga Beveik visi spėja ir sako algų. Unija sake kad kompini1951 metuose turėjo 95 metu in deszine): Stephen M. Halychyn’ Jersey City, N. J.; iszrode visai kad ji butu susi Eisenhoweriui jo nusikratyti, kad jis dabar pamažu pasi- i ja nori darbininkams numuszBet jis sako kad jis pats nu- trauks ne tik isz savo vietos, ; ti, sumažinti algas dvideszimtš
anyžiaus, kalėjime, be jokios Tkatch, Pittsburgh, Pa.; John William T. Kvietkas, Wilkes- rūpinusi. Ji vis ginasi kad ji
Barre,
Pa.;
Nicholas
T.
Stepovažiavo pas Eisenhowcri in kaipo Frez. Eisenhowerio pata nuoszimcziu. Kompanija užsi
valdiszkos garbes, kaipo savo J. Sirica, Washington, D. C.;
yra nekalta ir kad ji nei cento
navich,
East
Chicago,
Ind.;
Gettysburg, Pa., ir pats pasi- rėjas, bet ir isz Republikonu gynė, ir isz to iszkilo tos straikraszto iszdavikas, bet dabar pirmininkas Hall; panele Ad
sau nepasiėmė tos ligonines pi
Stephen
Gobozy,
Cleveland,
i kos..
prasze tu atostogų. Sunku tai ' partijos vadovybes.
jau matyti, kad gal jis geriau kins; William Schwanda, N. Y.
nigu.
ir toliau mate negu mes ir visi C.; pulk. Leon Nicolai, San Ohio; Walter Boehm, Philadel Ligonines direktoriai sako
Prancūzai. Ka jis per kara Francisco, Calif.; Albert H. phia, Pa.
kad ji buvo po penkių tukstan
Viskas Tvarkoj, Kai Laivas Susim usze Miglose
Prancūzams ir mums sake, da Dachuck, Long Island City,
Stovi antroje eileje (isz kai eziu doleriu kaucijos, ir tie pi
bar jau vystosi. Bet nei vienas New York.
res in deszine): Hermann; Wil nigai nors dalinai atmokės
Prancūzas nenori prisipažinti;
Stovi pirmoje eileje (isz kai- liam DuRoss, Bethesda, Md.; tuos pinigus kuriuos, jie sako,
1948 m., Ruske mokytoja, Po- ; res in deszine): teisėjas Blair Louis Vassar, N. Y. C.; Peter ji buvo pasivogusi.
nia Oksana Kasenkina, iszszo- p Gunther, Pittsburgh, Pa.; Clayton, Forest Hills, N. Y.;
ko per Sovietu Ambasados lan- George Mardikian, San Fran- Method M. Bako, N. Y. C.; Ste
ga ir pabėgo. Ji paskui pasi- cisco, Calif.; Dr. Lev Dobrian- phen Sku'bik, Alexandria, Va.;
KAPITONAS DINGO
ąiszkino, kad ji buvo tenai lai-! sky, Alexandria, Va.; Wilbur Ivan Pouschine, N. Y. C.
koma vergystėje, ir ja butu iszSU $11,830
veže in Rusija. Vėliau Ameri
kos Kongresas jai suteikė szio vo 'baigės Kauno Kunigu Semi liūną apie puse po septynių isz
MONTEREY, CALIF. —
kraszto pilietyste; 1918 m., narija. ir 'buvo inszventintas ryto. Jis mosikavo su atprovin- Fort Ord virszininkai pasitu revolveriu in James McShea szauke ‘policija ir FBI in pa
Amerikos pacztas ipradėjo' 1^06 metuose. Laisvoje Latvidvideszimts asztuoniu metu gelta, sujieszkoti Armijos Ka
veszti laiszku su eroplanais joje jis buvo Rygos Arkivys
manadžieri, kurio tėvas yra to pitoną, kuris dingo su savo
tarp New York ir Vaszingtono. kupo kancleris. Tremtyj, Vo
kietijoje, buvo Szvento Tėvo saliuno savininkas.
kompanijos visa pede, $11,830.
— Panedelyje pripuola Szv.
Jaunasis McShea atidarė re
Tautinis delegatas Latviam
Kassijosios, o Tautiszka VarPolicijantai sako kad trisdedine: Asibutas. Menulio atmai Katalikam. New York mieste gister! ir iszeme dvideszimts szimts trijų metu amžiaus Ka
jis buvo kapelionas vienuoliam doleriu ir juos tam vagiui pa pitonas James T. Scilley, gavo
na: Priesz.pilnis.
ir kunigam skirtuose Leono davė. Bet tas vagis tada pri tuos pinigus asztunta valanda
—Utarninke pripuola Szv.
vertė ji atidaryti seifą, kur jis
Dvyliktojo namuose.
isz ryto iszmoketi savo karei
Euzebijo, o Tautiszka Vardine:
gavo pusantro tukstanezio do
viams pedes. Jis sugryžo pas
Eimuntas. Taipgi ta diena: Vi
leriu
viename
stalcziuje
ir
ki

Philadelphia, Pa. —
savo kompanija, pasakė sar
gilija, pasninkas priesz Szven.
Czia visi jurininkai ir ke ir rado saugia vieta ant lai kai per miglas jis susimuszd
tame
rado,du
szimtu
keturios
paDuon-keptuves
(bakeries)
gams kad jie gali eiti sau ir leiviai linksmai sveikina
P. Marijos in Daugu Eiminio.
vyno laivo, kuris visus pri su Panamanian tankeriu,
deszimts penkis dolerius.
brangino
duona
ant
du
centu,
paskui pats dingo.
Ir ta diena: 1945 metuose V-J
laivu “San Jose II“.
laikrasztininkus, kai jie bu vežė prie New York uosto
Paskui tas vagis privertė
paduodama
priežasti
kad
dar

Jo
automobilius
buvo
suras

diena buvo paskelbta ir Japo
ant Staten Island. Laivas
vo paimti nuo sudužusio
jaunaji McShea kitus suriszti
bininkai
reikalauja
daugiau
tas
ant
Old
River
Road,
apie
nai pasidavė ir viską pavede
plauke in Tampa, Florida,
prekybinio “ Fairisle “ laivo
ir po tam jis pats ta bartinderi
mokesties,
todėl
turi
daugiau
trys
mylios
nuo
Fort
Ord.
Jis
Tautu Sanjungai; 1941 m., Atsuriszo.
lantiko Cziarteris 'buvo vieszai kasztu ir priversti kelti preke Jis visus pinigus insikimszo buvo paslėptas po krumasi. Ja
Keleiviai Apleidžia Sudužusi Laiva
me buvo Kapotono uniforma ir
paskelbtas. Jis buvo sudarytas anfe duonos.
in popierini maisza ir iszbego jo revolveris.
Prez. Franklin D. Roosevelto ir
isz to saliuno.
Marcinelle, Belgija.—
Winston Churchillio; 1890 m.,
Vagis buvo juodukas, apie
Amerikos sostine buvo perkel Ugnis kylo mainuose. Apie keturios deszimts dvieju metu
ta isz New York miesto in Phi penki mainieriai žuvo, o daug amžiaus. Keli kostumeriai sako TELEVIZIJOS VE
ladelphia, Pa. Sostine 'buvo suleista.
kad jie buvo mate ji pesedinti DĖJAS SUŽEISTAS
paskui 1800 metuose perkelta
ant trepu skersai nuo to saliuPottsville, Pa.—
in Vaszingtona; 1939 m., asz. J no apie septinta valanda isz
Garsus Ed Sullivan Autueni szimtai szeszios deszimts Lietuviu Moterų Kliubas
sryto, bet jie nieko nemislino
trys žmones žuvo, kai Kinie- Schuy Įkilto pavieto turėjo sa- apie vagius ar vagystes, many tomobiliaus Nelaimėje
cziu kariszki eroplanai per vo susirinkimą Utarninko va- dami kad jis laukia kol saliuNecho Allen svetainėje.
. .,
, , ..
klaida bombardavo, Shanghai kara,
. .
....
...
. nas atsidarys kad jis galėtu
SEYMOUR, CONN. — Gar
miestą; 1914 m., Panamo Ka Apie 32 naujieji nares likos pri gauti iszsigerti.
sus televizijos vedėjas ir ranalas atidarytas laivams isz imti in kliuba. Daug nares daszytojas, Ed Sullivan buvo su
Atlantiko in Pacifijo mares. 1 y va vo susirinkime.
žeistas, kai jo automobilius su
KASIERKA
Kelione labai sutrumpinta.
sikūlė su kitu automobiliu, ne
Seredoj 'pripuola Žoline Ąpy QG£
SALIUNA
SUARESZTUOTA toli Seymour miesto.
arba. Szvencziausios Paneles į
Trys kiti, ju tarpe ir jo szvoMarijos in Dangų Eimimas.
geris, buvo sužeisti. Visi buvo'
Vagis Pabėgo Su Pasivogė $15,000 Isz nuveszti in Griffin ligonine in
New York, N. Y. —
Derby miestą.
Ligonines
Pralotas Edvardas Stukelis,
Penkios deszimts trijų metu
apasztaliszkas
protonotaras,
SCRANTON, PA. — Trisde- Ed Sullivan vairavo nauja Lin
PHILADELPHIA,
PA.
—
mire New York mieste, parei
coln automobiliu, kuriuos jis
ta Ket vergą, Rugpiuczio antra i Apriskes, skarmaliszkai apsi- sz’mts trijų metu amžiaus mo- per savo programa garsina ir
teriszke buvo suaresztuota ir
diena, o palaidotas Pained,elyje. I renges vyras paspruko su
dabar intarta už pasivogima, giria. Jis važiavo namo in
Czia moterys, apsivynio New York. Jos buvo iszmeslaivas visas jas paėmė ir šu
Gedulingos pamaldos buvo' tukstaneziu septyniais szimtais nusisukimą apie penkiolikos Southbury, Conn., isz Bridge
szeszios
deszimts
penkiais
do

jusios su Manketais aplei tos, isztrenktos isz savo lo trisdeszimts dvejais jurinin
Auszros Vartų bažnyczioje.
tukstaneziu doleriu isz Hahne port, kur jis su eroplanu buvo
leriais
isz
saliuno
paeziame
vų, kai ju laivas susimusze
sudužusi prekybini
kais visus privežė prie kran
Rugsėjo szeszta. diena jam
atskridęs isz McGuire Air džia
mann
ligonines.
su Panamanian tankeriu lai to, prie uosto. Du keleiviai ir
buvo rengiamos pagerbimo isz- miesto viduryje, ant szesziolikForce Base in New Jersey, kur “ Fairisle ” laiva ir eina in
Moteriszke,
Catherine
Gor

vu, “San Jose II“ prie New
kilmes, ryszium su ipenkios de- tos ulyczios netoli nuo Market don užsigina ir sako kad ji yra jis buvo vedes savo televizijos uosta in St. George Coast
vienas jurininkas buvo biski
kunigystes su-! ulyczios.
szimts metu jo kunigys
York uosto. Mažas jurininku
sužeisti.
programa su kareiviais, loszi- Guard base,, in Staten Island
Naktimi. Pralotas Stu’k1-lis”Eu-[ Vagis inejo in McShea’s sa- nekalta.
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