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SZUNYS SUSTABDĖ LAKŪNAI GRASINĄ ANGLIJOS LAIVAS Norėjo Nusižudinti
STRAIKUOTI
VENGS SUEZ
PACZTA
KANALO
EAST ST. LOUIS, ILL. —
Kompanija Grasina
Szitame mieste szunys yra pa-'
LONDON, ANGLIJA. —
Užsidaryti
skelbe kara ant Amerikos
Anglijos prekybinis laivas, ke-'

Paczto. Ir tie szunys dar viena
turiolikos tukstaneziu trijų
muszi, susikirtima yra laimėje.' PHILADELPHIA, PA. — szimtu szeszios deszimts tonu
Laiszkanesziai dabar neat- National Airlines kompanijos ‘ ‘ Largs Bay ’ ’ iszplaukdamas
nesza laiszkus žmonėms kurie' lakūnai grasina straikuoti ne isz Southampton, Anglijos, ga
gyvena in 2100 blocka, skviera i paisant to kad ta kompanija vo insakymus plaukti aplink
i ant Cleveland Avenue, ir žmo- pirmiau juos buvo grasinus Cape of Good Hope ir aplenkti
■ nes turi eiti ’ in paczta savo kad ji ketina isz biznio iszeiti Suez Kanala. Jis su penkiais
I laiszkus ir kitus siuntinius ir užsidaryti!
sz’mtais keleiviu plaukia in
gauti, nes szunes per daug
Lakūnai sako kad jie už ke- Australija.
laiszkanesziu yra inkande te liu dienu sustraikuos, jeigu jie
Kai viesulos ir baisios au dvideszimts penkta diena,
su tam tyczia intaisytais
nai.
negaus ko jie reikalauja. Jie
dros isztiko szita apylinke in
trekais pakelti atitraukti
1955 metais. ‘Civil Defense’
Paczto virszininkas paaisz- reikalauja didesnes apdraudos,
Udall, Kansas, septynios derastus, stulpus ir sugriautas
ir ežia pirmiausiai pribuvo
; kino kad per daug sykiu szu- insurance, didesniu pensijų ir
szimts keturi žmones žuvo ir
sienas, ir taip daug žmonių
su pagelba sužeistiesiems ir
j nes yra inkande laiszkane- trumpesniu valandų. Trys
szimtai buvo sužeisti. Tai
iszgelbejo.
padėjo pakavuoti žuvusius.
i sziams toje apylinkėje, ir ka szimtai septynios deszimts aszpu o o
atsitiko nakczia, Gegužio
“Civil Defense” pribuvo
dangi dauguma tu szuniu yra tuoni lakūnai grasina straikuo: palaidus, neturi savininku, tai ti.
žeide jo art’nrausi draugai,1 szachmatais loszti su savo žmo- policija negali nieko suareszJeigu jie sustraikuotu, tai
Demokratu partijos vadai, di- na szeszios deszimts penkių tuoti. Tai kol policija tuos szu-' butu nukirstas susisiekimas
džiunai, kurie ji padare musu metu amžiaus Bertha.
nis iszszaudins ar tie žmones tarp Philadelphijos ir Florikraszto Prezidentu ir ji ten pa Už keliu minueziu jis pakilo juos kaip nors isz savo apylin- dos. O kompanija yra pasižadė
LONDON, ANGLIJA. —
laike kad visi spėjo ir sake kad ir paskui sugryžo isz kito kės iszvarys, laiszkanesziai pas jus tukstanezius veszti in ten
Anglijos valdžia dabar ima iszjis bus sumusztas, iszmestas, kambario su stiklu vandenio. ju0£ nebesilankys.
ir atgal szi menesi. Dauguma sitraukti savo kariuomene isz
Jis ta vandeni iszgere ir ant
pravarytas, 1948 metuose.
jau turi nusipirkę tikietus.
Vokietijos, nes daug jos ka
vietos
sukniubo.
Tokie Demokratai didžiūnai
Szitie lakūnai veža žmones riuomenes jau dabar yra iszkaip Sam Rayburn, Illinois Na Jo žmona paszauke policiin Washington, Richmond, sįunsta in Suez Kanalo apylin
jantus,
kurie
ji
greitai
nuveže
tional Committeeman; Jack
Newport News, Va.; Charles ke priesz Egiptieczius.
Avery, Pennsylvania National • ’n Presbyterian ligonine, kur
ton, South Carolina, Savannah,
Septyniolikos metu am
Anglija niekados tiek savo
CHICAGO, ILL. — NežiuCommitteeman David Law-! Bs Pasimirė apie puse po trijų, j
Jacksonville,
Daytona
Beach,
kariuomenes nėra su eropla- žiaus Leslie Liebman ketino
rint kas laimes ar, kai szita
rence, kuris teipgi yra Pitts- į
sunus sako kad jo tėvas per
Tampa,
St.
Petersburg,
Clear

nais iszsiuntus isz savo krasz nuo szito stogo nuszokti ir
skaitysite, bus laimėjęs Demo
WASHINGTON, D. C. —
burgh miesto Mayoras; Nation-! ^edas sanvaites buvo labai suwater,
Florida
ir
Fort
Myers,
to kaip dabar. Daugiau kaip viską užbaigti, in Flushing,
kratu rinkimus del Prezidento,
Va7džia yra uždraudus Ameri- Florida.
al
Treasurer
Matthew
H.
Mcį
sirupines.
tūkstantis kariuomenes buvo New York. Kai ugniagesiai
buvęs Prezidentas Harry Tru
kiecziams
ir
net
laikrasztininin viena diena iszveszta isz buvo pradeje statytis ilgas
man pats sau didžiausi guzą Closkey, kuris yra Philadel- į
važiuoti ir.KomunistęAnglijos staeziai in Suez Ka kopeczias kad ji pasiektu,
pasirūpino, pats savo apsiszau- phia Daily News laikraszczio
ka
Kinija,
ir dabar neiszduoda
-redaktorius
ir
savininkas,
Mi

policijantai tuom syk ji pa
nalo apylinke.
ke ir nusižemino.
paszportu, ir vizų in ta kraszta.I
chael Kirwin, Ohio Kongreso
Ana diena penkių tukstan griebė ir nunesze žemyn. Jis
Jis pats sau vienu vienas pa
D1ATUIMITC
Szitas
insakymas
ir
uždraukomisijos pirmininkas, buvęs
eziu vieno szimto devynios de norėjo nusižudytis del to kad
dare didžiausia politine klaida,
dimas
buvo
paskelbtas
kai
Ki

Amerikos Sekretorius Dean
PHILADELPHIA, PA. — szimts septynių tonu laivas jis buvo pasivogęs pinigu
kuria buvo galima padaryti
nijos
valdžia,
per
Peiping
Acheson, buvęs Armijos Sekre
Morris Goldfeld, keturios de “Hartismere” iszplauke isz' nuo savo boso, ir pabėgo su
per szita Demokratu vaju. Jis
miestą
iszleido
pakvietimą
torius Archibald Alexander;!
szimts vieno meto amžiaus bu- Tilbury su armijos trokais ir savo meiluže, bet jos tėvai
tikrai priparodino kad di
penkiolika
laikrasztininkams
buvęs Vidaus Sekretorius Os
ezierys neteko trijų tukstan- kitais ginklais. Cyprus uoste ja surado ir atėmė nuo jo.
džiausi politikieriai gali būti
tenai atsilankyti.
car Chapman.
eziu doleriu. Jis turi buczerne dabar randasi kariszku eropladur niausi.
Musu
valdžios
atstovai
sako
Kas buvo visiems szitiems
nu laivas Thesus.
in Pennsauken, New Jersey.
tos. Net ir Sovietu Rusijos paJis per toli seke ir nugriuvo
kad
jie
mielu
noru
sutiktu
taip
Demokratu partijos szulams
Anksti
Nedėlios
ryta,
Gold

Major
Salah
Salem,
Egipto
gelba nebutu gana jeigu Egip
be jokios pagelbos isz savo
skaudžiausia, tai kad Truma CHICAGO, II.— Adlai Ste mainytis laikrasztininkais ir feld sustabdė savo automobiliu Užsienio propagandos ministe- tiecziai norėtu ta kanala musu
draugu ar savo prieszu.
kitais keleiviais, bet kadangi
Tai iki sziol nei vienas buvęs nas, visai su jais nepasitaręs, į vensonas per pirmutinius bal- Kinieczįai Komuunistai dar prie Roosevelt Boulevard ir ris sako kad Egiptiecziai yra kariszkiems laivams uždaryti.
nei žodžio jiems nepasakos, pa savimus laimėjo Demokratu
Bustleton Avenue, ir nuėjo in pasirenge susprogdinti visa ta Sovietai yra patarė Egiptievis
laiko
vienuolika
Amerikieskelbė kad jis remia Averell partijos rinkimus del Prezirestauranta užkasti. Jis savo Suez Kanala pirm negu insileis cziams neužpykinti Amerikos.
cziu
nelaisvėje,
tai
tokis
susi

Harriman, kai visi jie buvo pa- dento
automobilyje buvo užrakinęs Anglijos kariszkus laivus.
tarimas
neinmanomas.
1 C 1 c ‘1 rl 1
C!
Trt v. n » ..
;sižadeje remti Stevensona.
tris tukstanezius doleriu.
Amerikos Sekretorius, John
Kai jau buvo aiszku kad
Komunistai Kiniecziai buvo
Pavalgęs, jis už kokios va Foster Dulles skubinasi in ta
I Jis visiems szitiems szulams
prižadėję visus Amerikieczius
landos sugryžo ir nerado savo konferencija kuria yra suszaubuvo prižadėjęs kad jis nieko
paleisti isz savo kalėjimu jau
automobiliaus. Jis policijan- kusios Anglija ir Prancūzija.
nesakys nieko nedarys pakenk-:
metai atgal. O dar vis vienuo-,
; tams pranesze kad kas nors buti ju propagandai ir ju kandi
Anglijos Darbininku Partija
lika musu piliecziu tenai ran-.
: vo pavogęs jo automobiliu.
datams.
sako kad Anglijos valdžia tu
dasi kalėjimuose.
Ant rytojaus policijantai ra- rėtu visa ta klausima iszkelti
Dabar visai nieko nereiszkia
Valdžia yra pareiszkus, kad j
■ do jo automobiliu apleista ir Tautu Sanjungoje.
'kas laimes tuos rinkimus, bet
WASHINGTON, D. C. —
kol tie Amerikiecziai bus te
tuszczia,
ant
Battersby
ir
Glen

■ Trumano žvaigžde jau nusileiAmerikos valdž’a dar nieko Szeszios deszimts penkių metu
nai nelaisvėje, tai jokiu tokiu
view
Avenue.
Maisziai
su
pinijdo; jo vardas visai be intakes'
nesako, bet yra davus Egipto amžiaus Roscoe W. Harris,
draugiszku sutareziu nebus nei I
i
gaiš
buvo
dinge.
į visoje partijoje.
krasztui žinoti kad musu ketu-i Tautu San jungos virszininko,
daroma, nei pripažinama.
ri kariszki laivai perplauks per i Ralph J. Bunche szvogeris bu
Sunku suprasti kodėl TruValdžia toliau aiszkina, kad
ta Suez Kanala Seredoj, ir mu vo surastas savo ofisuose su| mansa taip drąsiai pasielgė: ar j
kaip dalykai dabar stovi, tai ji
Harry Trumanas
su valdžia duoda Egiptiecziam risztas ir negyvas. Policijantai
jis mislino kad jis didesnis ir
negalėtu apsaugoti musu laikžinoti kad tie laivai negali bū spėja kad jis užduso, kai va
rasztininkus ar kitus keleivius,;
Prezidentas taip nebuvo pasi intakingesnis už visa Demo
ti sustabdinti. Jie plauks per giai jam burna užriszo.
kratu partija; ar jis už ka nors
jeigu tie Komunistai užsima
elgęs. ta kanala su visais savo karabi Policijantai sako kad jo kinytu ir juos suimti ir in kale-'
Kai szitas žmogus atvažiavo norėjo visiems tiems partijos
szeniai buvo iszkraustyti ir
jimus patupdinti.
RIO DE JANEIRO. — Du nais atprovintais.
isz Independence, Missouri, in vadams atkerszinti, ar jis buvo
Adlai Stevensonas
Valdžios laikrasztininku at didieji miestai, Rio de Janeiro
Egipto valdžia pasiuntė sa kad vagiai viską nuo jo pavo
Chicaga, jis buvo populiau- papirktas, ar gal, jis tik pasi
stovas, Joseph W. Reap per- ir Sao Paulo likosi be pieno per vo nepasitenkinimo ir pasiprie- j gė ir paskui ji paliko suriszta.
riausias žmogus, visi jo lauke, rodė savo tikra neprotavima.
Stvensonas bus iszrinktas, tai ! spėjo visus musu laikrasztinin- keletą rytu, kai pieno vežėjai szinimo Iziszka, sakydama kad’ Jo žmona rado ji suriszta iir
visi ji gerbe, visi ji ant ranku
Pennsylvanijos delegacija jam kus kad jeigu kuris isz ju, ne sustraikavo, reikalaudami kad dabar ne laikas musu karisz negyva kai ji inejo in jo ofisą.
nesziojo. Jis dabar gryszta vi
tuojaus paskelbė szeszios de žiūrint valdžios uždraudimo, 1 valdžia jiems algas pakeltu kiems laivams tenai pasirodin- Ji su juo buvo kalbėjusi per te
su neapkeneziamas. Ir tos žaiz
szimts septynis isz savo septy priimtu ta Komunistu Kinie- daugiau kaip szeszios deszimta ti, bet kol kas, musu valdžia vi lefoną tik valanda priesztaii
dos, kurias jis pats sau padare,
nios deszimts keturiu balsu, ir cziu pakvietimą, tai jis butu nuoszimti.
sus tuos pasiprieszinimus pa Vagiai buvo pasiėmė abrusa
gal pasiliks su juo iki grabo
Draiveriai reikalauja kad stūmė in szali ir davė paleidi ir buvo užrisze jam burna ir
lentos.
PHILADELPHIA, PA. — taip Stevensonas per pirmąjį i suaresztuotas ir nubaustas.
jiems butu pavėlinta ant tiek mą musu kariszkiems laivams taip jis užduso. Jo rankos ir
Per visa jo ilga politini gy Septynios deszimts penkių me balsavima laimėjo savo parti-!
kojos buvo surisztos. Kiek bu
pabranginti pieną kad jie galė plaukti per ta kanala.
venimą, niekas jo taip nepaže tu amžiaus aptiekorius, Joseph jos rinkimus.
tu didesnes algas gauti. Val Egiptiecziai rodos nepaiso ir vo galima dažinoti, tai vagiai
mino kaip jis dabar pats save Soifer, užsidarė savo aptieka,
Kai Trumanas, nosi pakabi-;
džia nesutiko ir už tai kylo nesibijo Anglijos ir Prancūzi gavo tik apie penkios deszimts
pažemino.
drug-sztori apie treczia valan nes, mate kad jo niekas nepaijos, bet su mums dar vis skai- doleriu.
straikos.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Labiausiai nustebo ir insi- da po pietų, nuėjo sau namo,

ANGLIJA IMA
KARIUOMENE ISZ
VOKIETIJOS

Siunczia In Suez Kana
la; Rengiasi In Kara

Isz Amerikos

TRUMANAS PATS
SAVE APSISZAUKE

AMERIKIECZIAMS
UŽDRAUSTA VA
ŽIUOTI IN KINIJA

Pats Viską Prakiszo

STEVENSONAS LAIMEJO DEMOKRATU ,
IvllMKIMUS

VAGIAI “RADO”
$3,000
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Krypti

G

n
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BRAZILIJOJE
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NUSITRUCINO
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Republikonu ir Demokratu isz viso to pasiliko ta viena
ligi gyvo plauko ipolitikierius, mokes.
partijos yra dalbai- susikaklžiu- tikrenybe kad visi tie prižade
ir daugiau nieko.
Iszrinkti Prezidentą kaš sios ir nariai nebežino už kuri jirnai buvo “tuszti!”
Kol kas, dar tikresniu ir pla tuoja daug milijonu doleriu. kandidata balsuoti.
tesniu žinių neteko mums gau
Price $3.00 s,“e poi“‘ •*’'*
Hamburge, Vokietijoje, vie ti, bet mes esame iszgirde apie
Daug musu prakalbininku, Alums tai visai neberupi.
nas isz didžiausiu ir intakin- galimybe musu vargstantiems
Black, Green,
politikierių ir dvasiszkiu labai Ales žinias isz abieju seimu COLORS: Red,
Blue,
Gray, Copper.
giausiu Europos laikraszcziu anapus “Geležines Uždangos”
mėgsta sziuo laiku pyszkinti praneszime kaip girdesime.
“Bild Zeitung”, kuris turi pagelbeti pigiau negu dabar
prakalbas ir pamokslus apie Ales neesame nei Republikonai
pustreczio milijono skaitytoju, kasztuoja.
nei Demokratai, bet Lietuviai,
pareiga balsuoti, vetuoti.
iszspauzdino vedamaji straips Rodos kad Szvedai dabar no
Jie sako kad laisvo kraszto ir už tai liksimės užpakalyje ir
ni, praszanti Vokietijoje esan- ri padėti Pabaltiecziams, ir gal
piliecziui yra pareiga balsuoti. kitus seksime.
czius Amerikos GI kareivius jie isz tikrųjų gales pigiau k a
Jie taip teigdami, visai nuo
susitvarkyti. Tas straipsnisi
persiunsti, nes dabartines kai kuoto nuszneka. Juk jeigu man Prezidentas
E isen h owe r i s
buvo iszspauzdintas Anglu kal nos prekes, už siunitnius yra
yra pilna laisve balsuoti, tai ta dabar mums daug prižada per
boje ir pabrėžė kad Amerikie- tikrai paszieliszkai brangios.
pati laisve man pavėlina, man savo palydovus. Bet ir kitu
cziai piktina visus Vokieczius Jeigu norėtum kiek žmoniszduoda pasriinkti ar asz noriu partijų szulai, vadai daug ko
savo pasielgimu.
kiau kam tenai pagelbeti, tai balsuoti ar ne.
prižadėjo musu Lietuvai, bet
tektų net ir paskutinius mar- Vieni tik Rusijoje yra pa
Amerikos Armijos augszszkinius nusivilkti ir parduoti. reiga balsuoti. O ežia laisves
cziausias sztabas Vokietijoje
Dar neaiszkū, kaip plati ta krasztas, Amerika. Jeigu asz
jau keletą menesiu priesz tai
noriu tai balsuoju, jeigu ne, tai
prasze musu karininku savo Szvedu tarpininkavimo gali
ne, ir atliktas kriukis.
žmonas suvaidinti ir prasze mybe bus, bet, jie ir dabar gali
Kai politine partija ar val
kad jos pusnuoges nevaikszti- suteikti daug žinių visais rei
džia mus privers balsuoti tai
kalais kurie mums rupi.
netu po ulyczias ir sztorus.
Ir dar neaiszkū, kaip reikes tada mes galėsime uždainuoti
Turi Pabaiga
in ta Szvedu komisija kreiptis; “Amžina Atilsi” visai laisvai
Mylimo žmogaus plaukelis Lietuviszkai, Szvediszkai ar musu kraiszte.
Viskas turi pabaiga,
labiau traukia negu keturi Angelskai. Gal visa tai vėliau
Ant szio balto svieto,
jaucziai.
paaiszkes.
Mes dar vis galime liktis ge Viskas suvys ir visi
ri Amerikos piliecziai, jeigu Žiedeliai nuais ant niek.
Iszrodo kad Philadelphijiemes vieszai pasakysime ir pri- Auksas, sidabras ir
cziai baisiai nepageidauja Po Dabar Demokratai ir Repubsipažinsime kad mums nepa
varis isznyks,
no Ministerio S. Lozoraiczio. likonai rengia savo rinkimu
del Prezidentu vajus. Jie daug tinka nei Demokratai, nei Re- Garbe, turtai, viskas
publikonai. Juk tai laisves pa
pabaiga turės.
Chicagoje, Erwin H. Keyes, kuomi rūpinasi, szimtus tuksgrindas.
Mes
galime
prieszintaneziu doleriu praszvilpia ir
Saule, menulis ir žvaigždes
savo seseriai paskutiniu testa
tis
priesz
paczia
valdžia
1
ir
vis
nepaiso kiek kasztuos savo
užges,
mentu paliko tik penkis dole
kandidata iszrinkti. Jie nepai skaitytis gerai savo kraszto pi- Tik žmogaus vargai .
rius, bet už pirkimui szunu ak
so už tai kad ne jie bet tie ku liecziais.
pasiliks ant vsiados!
liesiems vedžioti jis paskyrė
rie moka taksais už visa tai uždeszimts tukstancziu doleriu.
Saule Publishing Co.,
Kadangi tame testamente
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.
pasakyta, kad ta suma pinigu
paliekama visoms labdaros
draugijoms, kurios augina to
PLATINKI!!
kius szunis, tai gali fyuti szis
testamentas suardintas, nes
EŠF “SAULE”
j
nenustatyta aiszkiai, kuriai
draugijai skiriama. O tokiu
draugijų tukstancziai randasi.
:: K A R EIVIS ::

Kas Girdėt

Pypkes Durnai

gas kriminaliszkas apraszy- No.158—A pie Kapitonas
mas, 202 pus, 50o.
Stormfield Danguje; Pabėgė
No.103—Vaidelola, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
ezio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui?
užlieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszdideliu puslapiu, 35c.
No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Aliszke Aledžiai;
talpinusi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Afenesi, Žvaigi
ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kū
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
Galinga y pala galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 pusiąpiu35c.
ir visos bobos; 'Teipgi juokai, No.166—Apie Sūnūs Malrodos, trumpi pasakai tymai ir kiaus; > Iszklausyta Malda
Vargszo; Geras Medėjus. 20o.
t. t., 52 puslapiu, 20c.
No.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Mariu;
pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
Kristupą; Juokingi szposelei; N o. 17 3-Apie Talmudo Pa
Kaip traukt giliukingai Einiki slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszir kiti szposeliai, 20c.
davineti Pinigus. 45 pus., 20e.
No.l 16—Istorija ape SieraNo.175—Kuczios Žemaites;
ta. Puikus apraszymas. 119 G ūdras Piemenis; Isz Ko Susi
puslapiu, 20c.
darė Anglis; Kaimiecziu AimaNo.119—Keturios istorijos, navymai; Eiles; Kokis Budais
apie Gražia Haremo Nevalnin- Apgavikai Apgauna Žmonis;
ke; Luoszis; Viena Alotina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
20c.
N o.176—A-Be-Cela, Pradžia
No.120—Dvi istorijos apie Skaitymo ir Raszymo. 25c.
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.
Kitokios Knygos
No.127—Trys istorijos apie
Duktė Pustyniu; Peleniute;
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
N 0.128—Dvi isztorijos: Vai arba atidengimas Paslapcziu
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
N0.132—Trys istorijos: Apie 25o.
No.180—Kvitu Knygute
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
180%—Kvitu Knygute
76 puslapiu. 25c.
No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaus
Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
K a tali
Beda; Tamsunus prigauna. 58 No.194—Trumpas
kiszkas Katekizmas, pagal iszpuslapiu, 20c.
No.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurtas Naudingais Padėji
(Tasa nuo 3-czio puslapio)
mais. 35o.
ni. 62 puslapiu, 20c.

Stite/i&uook,

for the 1

Dainu szventes komitetas
pranesza, kad szventeje isz vi
so choristu buvo tūkstantis
szimtas penkios deszimts trys.
Chicagos mieste chorai sudarė
penkis szimtus septynios de
szimts devynis choristus. Chicagos artimosios apylinkes tu
rėjo devynios deszimts penkis
choristus. O isz tolimųjų vieto
vių atvyko keturi szimtai sep
tynios deszimts devyni choris
tai.
Meile Alėtu Neskaito: Los
Angeles, Californijoje, vikrus
devynios deszimts asztuoniu
metu amžiaus jaunikis susimislino apsrženyti su devynios
deszimts penkių metu amžiaus
nuotaka.
Asztuonios deszimts du ju
gimines dalyvavo ju vestuvėse
ir szliulbe.
Jaunikis, Myer Krich sako
kad jis susitiko ir susipažino su
savo nuotaka, Ponia Julbas ana
Gegužio menesi, Žydu seneliu
namuose, (prieglaudoje.
Porele iszsieme laisnius del
ženystvos ant rytojaus.
Myer Kricho žmona pasimi
rė 1951 metuose. Jiedu buvo
'ženoti per septynios deszimts
penkis metus. Nuotaka, Ponia
Jubas yra buvus naszle per ke
turios deszimts metu.
Ar kas mums pasakytu ka
Ponas Lozoraitis daro musu
tarpe ir kodėl jis dabar svecziuojasi po musu Lietuviu ko
lonijose? Ar jis tik atostogauja
ar politikuoja? Jeigu atosto
gauja, tai jis gali pasirinkti
tukstanezius vietų pamarese.
Jeigu jis politikuoja, tai kam
jis lenda ai- stengiasi inlysti in
nepolitines grupes. Juk jis yra
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created by

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
really know! Come in! We will be happy
to show you the "Flower Wedding Line."
We

enclose
matching
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Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Phone 744-J

No.134—Dvi istorijos: Baisi
Žudinsta, Urlika Razbaininka,
43 puslapiu, 20c.
No.141—Apie Kalvi Paszku,
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.
No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.
No.142—Apie Paveikslas
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.
No.144— Apie Ranka Apveizdos, Nedaejusia Žudinsta,
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61
puslapiu, 20c.
No.145—A p i e Velniszkas
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Alaluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47
puslapiu, 15c.
No. 146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL
62 puslapiu, 20c.
No.148—Apie Joną ir Alena,
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
No.152—Apie Kajimas, Drū
KATALOGAS
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
KNYGŲ
lapiu, 20c.
No.155—Szakinig Nedoras
Visi pirmieji Katalogai dabar Žydas, Du Draugai. 136 pusla
yra negeri. Szis Katalogas piu, 35c.
užima visu anų vieta, todėl
No.150—Apie Duktė Akmeužsisakykite knygas isz
noriaus, Klara, Nuspręstasis,
szito Katalogo
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
Nr. 1956
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

gauna. Eit vereziau ežia nepažinstamam kraszte, terp nepažinstamu 'žmonių.
Ir mano sveczias mostelėjo
ranka, susikūprino, nuleido
galva žemyn ir teiip ilgai, ilgai
sėdėjo. Kažin, ka jis jaute, ka
mistino.
— Na jau ginsim arklius
namon, szvinta, tarė jis paga
lbaus kilstelejes galva.
Einu pas arklius, joju na
mon, bet mano mintis toli nuo
tu arkliu, nuo tu lauku, kuriais
joju. Kam tos kares, kam tie
žmones teip plaunasi, kodėl
nieks nesirūpina apie tuos pa
lydėjusius sveikata jaunus vy
rus. Bet veltui užduodu asz sau
tuos klausinius, veltui jieszkau
iszriszimo. Iszrisztu juos tie,
kurie pakelia tas kares kurie
galetau jas praszalint, kuriu
valioje žmonių gyvastis., laime,
bet jie isz savo puikiu kamba
rį! nemato artimo aszaru, ne
girdi jo dūsavimu!
— GALAS —

No.151—Apie Vaitas Szvilpikas, Pas Merga, Gražios
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
No. 101—Kapitonas Velnias, nukas Karalium, 62 pus., 20c.
Puikus apraszymas, didele No.153—Apie Gailuti, Du
knyga, 404 pudanin. 5Oc.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
Nu.102— Prakeikta, meilin- lapiu, 20c.
m . >■

ISTORIJOS, PASAKOS,
APYSAKOS, IR T. T.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso
15c.
No.197—Graudus Verksmai
arba Pasibudinimas prie Apmislinimo Kanczios Viesz. Musu Jezuso Kristuso. Knygute
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.
No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso
Kristuso, peraszyta isz gromatos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.
No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą
ir liudymas apie Jezu Kristų.
Pukius apraszymas. 20c.
No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinoa
Garbei. 15c.
No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c
Kaip Užsisakyti Knygas s

Mr* Užsisakant knygas isb
szio Katalogo, veikia paminėti
tik numeri knygos. Pinigus
siuskite per Pacztino Moni-Orderi, Express ar Bankino Moni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.
Nopamirszkite dadeti
deszimtuka ekstra del prisiuntimo kasztu.
Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada
turi būti siusti vien tik ant
szio adreso:
SAULE PUBLISHING GO.,
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. g, M

'•SAULE”

MAHANOY CITY. PA.

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen nu slepiasi, asz jai sakau su jyA - B - CELA' ^Y viisur tik gieda, kruta, links
nors truputi pavilgintu ta ma
minasi! Bet man liūdna,, nera
no deganti liežuvi, burna. Bet tu kiek skaitytoju, nes kožnas diev, ir man darosi graudu,
arba pradžia
■ mu. Einu vieszkeliu nuo Vilkakas ežia tau ja pavilgys, isz yra ageniu. Jeigu kožnas skai graudu, ir suvis viens liekuosi! s
viszkio (lig Vilkąviszkio' mane
Vėl staiga sukilo, sukarke
kur ežia atsiras gyvas žmogus. tytojas prisiunstu varda tik
SKAITYMO į geležinkeliu
atgabeno)
in
Gulėk tik tu vienas tarp negy vieno naujo skaitytoj aus, tai varnos ir vėl asz keliuosi, dai
Kiauliszkius pas moeziute,
...ir...
vėliu ir kęsk. Ir keneziu asz, didelia geradejyste padarytu rausi. Vakaruose matyt kruta ;!
(Tasa)
piu akis in dangų, žiuriu ar ne
(iszeidamas in kariuomene, asz
keneziu; rodos jau visas amžis del iszdavystes. Bandykite būrelis žmonių ir keletas veži
RASZYMO
į
matyt kartais kur nors debesė
ja ten palikau ant kampo pas
tęsiasi tos pragariszkos kan- taip padaryt, mieli skaitytojai, mu. Pavažiavę kokias vairsnasJan pirmutines eiles susidū lio, ar ne palis sziek- tiek. Bet
czios. Bet sztai žybtelėjo man o “Saule” bus jusu didžiausiu kitas, staptelia ir vol važiuoja l; 64 pus. Did. 5x7 col.) Raczkaiti) ir nuolat misliju, ka
rė: suskambėjo durtuvai, su- visas dangus toks mėlynas,
asz veiksiu, kur dabar dėsiuos.
tolyn. Turbut lavonus renka,
linksma mislis: jog asz bene laikraszcziu. Acziu!
szniokszte inirsze vyrai ir su skaistus, tokia aiszki, linksma
Dabar Po 25c. ;■ Duonos jau sau neužsidirbsiu;
dingstelejo man galvon, ir asz I;
turėjau insidejes krepsziuke
gulė, tartum dalgiu nukirsta saulute žiba augsztai ant danSaule Publishing Co.,
J moeziute sena, silpna: man pa
bonka vandens. Akiesmirksny- jos pasimaityt; priėjusios prie juos szaukiu, reikiu, mojuoju [
pirmutine eile. Dievulėliau tu giszko skliausmo. Ir gauk tu
je sueziuopiu ta krepsziuka, at- Į vieno lavono iszkrausto jam ranka. Bet varnos ūžia, jie toli: ’ Mahanoy City, Pa., U.S.A ) ežiam reiktu ja maityt, o gimi
mano! Toks ežia dabar 'pasida isz kur vandens! O juo tolyn,
nes, visi plikiai, ir kas mane
vožiu, sztai da pilnute bonka kiszenius, eina prie kito ir vis negirdi mano silpno balso, va
rė užimąs, pragaras: skamba juo labyn asz troszku, dar tiek
vandens!
su baime dairosi aplinkui. Vi žiuoja savo keliu. Asz labiau man pasidarė drueziau. Paskui priglaus, kas duona, duos? El
durtuvai, pyszka szaudykles, degte dega mano burna, gerk
Griebiu ta bonka, kiszu prie sokiu biaurybiu atsiranda ka rėkiu; rėkiu, ant kiek tik gerk paguldė jie mane ant vežimo ir getaut, ne, net mane krato, tai
kaukia-dreba žeme, stenade- le. Rodos asz atiduosziau viską
le leidžia, jau net užkimau be nugabeno in ligon'buti. Ilgai prisiminus.
lupu, geriu, geriu ir noru, ro res laike.
juoja mirsztantiejie. Gvardija viską, savo gyvastį, jei kas! dos, jūres iszgercziau. Bet ka
Jau pavakare. Einu pro
Jau saulute in vakarus atsi rėkdamas, o jie vis tolyn ir to asz tam ligonbutyje gulėjau.
vis da be darbo stovėjo už gi
paskui daryt ant syk iszgerus kreipė, baigias dienele, greit lyn važiuoja. Nepamatys: ir Ton man nupiove likusi gala Svirpliszkius ir dairiaus aplin
raites, vis da žiurėjo katrie
visa vandeni, reiks užtrokszt. pasibaigs ir mano amžis: nesi mano akis aptvino aszaroms, deszines rankos, iszpiauste kui: misliju, ar nepamatysiu,
ims virszu. Jau musu eiles re
Net per visa nusmelkė nuo tos tikiu jau iszgyt, sulaukt pagel- bet vis in juos žiuriu, negaliu szonkaulius. Nemsilina iszgyt. kartais, pažinstamo. Ten asz
tinusi, musiszkiai nuilso, jau
baisios minties. Atitraukiau bos. Pažiurėjau in buteluką, akiu atitraukt. Sztai jie pasuko Ir kam jie mane iszgyde, kam visus pažinsiu, kadais kiaules
tūli silpnadusiai dairosi kur
bonka, pažiurėjau, puse ant tik koks gurksznis likosi. Da arklius: artytn manes važiuoja. mane pusgyvi paėmė nuo to ganiau pas Juozą Svirpli. Sztai
galima geriau pasislėpt, bet
syk iszgeriau.
syki, kita pavilgiusiu burna, o Asz vėl szaukiu mojuoju ranka. lauko! Vercziau asz ten bu- pasiriemdama. ant ilgo krukio
sztai musu jenerolas riktelėjo
Dar po valandžiukes jau asz paskui ar užtroksziu, ar da Pamate. Staptelėjo, valandžiu cziau supuvęs, vercziau bu- prieszais ateina, susikuprinus,
raiteliams: “ur-ra!”
pakėliau galva, pasirėmiau ant pusgyviam varnos iszkapos. ke pažiurėjo ir leidosi pas ma cziau negryžes in savo kraszta. galva nuleidus senute. Asz pri
Tvikstelėjo kardai, užsidegė
siartinau, žvilgtelėjau in ja ir
kaireses rankos, dairausi. Sztai akis. Pažiuruejaiu in saulute ir ne. Jau jie sztai, tik už kokio
Ir
lyg
pajutęs
baisiausia,
kraujais ir kaip bicziu sipieczius
gale mano kojų guli jaunas, ji man pasirodė tokia gera, žingsnio: Asz net isz vietos pa- skauduli mano sveczias susi net akyse aptemo, jog tai mano
lekia raiteliai. Kertam, minsztyvas Turkas. Abidvi jo ko meili meilesne už artymiausia szokau, pamatęs szale saves raukė, nubalo ir prisispyręs moeziute.. Puoliau prie jos aut
dižiojam Turkus, guldam ju ei
jos nukirstos, isz burnos sun gimine. Žiuriu ir negaliu atsi gyvus žmones, nors tai buvo eme cziulpt savo gestanezia keliu, griebiu už ranku, noriu
les ir vis lekiam ir lekiam to
bueziuot; ji staptelėjo nusigan
kiasi kraujai, jis sunkiai-sun- žiūrėt in ja; o mintis liūdnos, Turkai.
pypke.
Po
valandžiukes
jis
iszlyn. Jau ir gvardijos eiles reti
Kaip man dabar linksma, palengvo, negarsiai, lyg užki dus, kilstelėjo galva augsztyn:
kiai kvėpuoja: paplaks, papla vis kita kitos liūdnesne slenka
nas!, jau krito keletas mano
“vaikeli, ar tai tu ežia?” Rik
pamatysiu
savo męs vėl kalbėjo:
kęs vidurius, krutinę ir apsto per galva. Tu viena, misliju sau iszgysiu,
draugu, o asz vis lekiu, vis
telėjo ir eme raudot. Susėdom
ja. Neilgai jau tau gyvent, ki niekados manos neapleidai; tu kraszta, ir noriu asz kiekviena
Girtavimas
niekam
ant
—
Pasibaigė
kare;
nežinau
szvituoju su savo kardu. Bet
mudu ant krūvos akmenėliu
tam sviete greit mudu pasima viena visur mane radai, lankei. Turką apkabyt, bueziuot, bu
gero
neiszeina,
ar
karalius
mus
iszpirko
isz
Mahanoy
City,norim
Pa.,U.S.A.
kodėl nematyt musiszkiu? Kur
szale
vieszkelio,
kalbėt,;»
tysim, misliju sau ir man szir- Da maža, silpnai kūdikėli lan eziuot isz džiaugsmo. Jiems pa
Saule
Publishing
Co.,
O
deb
girtuokliu
tankiai
nelaisvės, ar jau patys Turkai bet Tiktai,
jie? 0-o tai per toli asz nulė
tik aszasos
. .vereziasi,
. $1.00tikį
di spaudžia, kreipiuos nuo jo kei tu mane moeziutes lopsze- sakoju, ka asz sziandien iszblogai
atsieina.
n en r oe jo musu ilgiau laikyt byra, žodžio isztart negalim.
kiau, atsiskyriau nuo ju. Noriu
in kita puse; teip lengviau; vėl lyj, vėliau paaugusi, jau pieme keneziau, klausiu, ar greit isz
Jeigu nežiūri ant blogu
(jog kokia jiems nauda isz to Seniai jau nusileido saulute,
gryžt, bet sztai prieszais du
žiuriu, visur, ant kiek tik akis nuką kas ryts, inlindus per sie gysiu, bet jie nesupranta mano
laiku,
kiu, kaip asz lusziu — be rei seniai sugulė miega žmones, o
Turkai. Griebiau vienam su
siekia, juoduoja negyvi žmones nos plyszi tu kelei, raginai gy kalbos, tik szypsosi ir grūmo
Tai jau velnevia atsilaiko.
kalo tik ju duona valgėm) tik mudu vis kalbam, vis negalim
kardu per galva, puoliau prie
ir arkliai. Tartum inpykus gil vulėlius gint; dar net ežia, toli ja pirsztu: draudžia szneket.
Neseniai vienam mieste
karta susodino mus in traukini atsikalbet. Su aszaroms pasa
kito, bet kas tai? Asz griuvu
tine patrauko savo galingu dal nuo gimtinio kraszto, terp la Jie iszeme vyno, pripylė dikTarp girtos poros pasidarė
prikimszo pilnus vagonus be koja ji man, kaip nuo pernuo arklio.
giu ir suguldė viską, kas tik jai vonu, tu mane atradai, tu mano ta stiklą. Iszsigeriau ir tuoj
komedija didele,
rankiu, bekoju, visokiu lusziu nykszcziu metu jau nieko dirbt
i
<c«
❖
❖
pasipainiojo po kojų. Net nei stingstanezius sąnarius szildei
Vyras bobai iszpere gerai
ir gabeno atgal in teviszke!
negaliPinigai
ir einareikia
su krepszy
savo kaitriais, auksiniais spin Istorija Apie . . .
siusti super;»
Lyg per miegus jaucziu, kad
kaili, jokio medelio nematyt ant tos
žmones, kaip per užsakymu:
visas naktis ji>
dideles, placzios lygumos. Vie dulėliais. Tik tu viena matysi
degte dega mano deszineji ran
Paskui norėjo savo bolba
“AMŽINA ŽYDĄ”
mano paskutini kvepavima;
— Szilta daili pavasario meldėsi, prasze Dievo man
ka. Kas ežia ja degina? Norepamesti, nos tik varnos czion vieszpatauja. Isz kur ir prisirinko to tik tu galėtum pasakyt mano Jo kelione po svietą ir liūdimas dienele. Kaitri saulute prikėlė sveikatos ir kaip lauke, lauke
cziau ja patrauki, pakelt, nega Kad tyku gyvenimą vesti,
apie Jezu Kristų.
isz žiemos miego Lietuvos gi manes. Ir ite jos žodžiai, lyg
kia galybe: tik juoduoja ju bū moeziutei, kur asz buvau pa
liu. Norecziau asz pats pasi
Keliolika szimtu doleriu
Per paczta, 25 Centai.
rias, dirvas, invairius vabalė manes. Ir tie jos žodžiai, lyg
PUBLISHING
riai.SAULE
Pakapojusios
savo CO.,
krau'[ šarvotas, kur palaidotas. Žiu
traukt, pasikelt isz tos vietos,
isz Lankos iszeme,
TIKTAI,
25
Cts.
;!
MAHANOY
CITY. PA.
U.S.A. ir> riu in ja, matau, kaip ji už kal SAULE - Mabanoy City, Pa. lius. Visur tik žydi, žaliuoja; jaucziu, kad asz niekam neti
juotu
snapu lavonus,
pailsta
remiuos su kairiąja. ranka in
Ir da in saliuna nusidavė,
kės, kad neturiu kuom palinks
tik karkia isztempusios kaklus.
žeme, keliuos, keliuos prisispy
Kad del keliones guzutes
Knygos
Did. 3%x5%
Vėl
man burna
baisiaicol.isz;! ^Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus V^Pii kie U. S. Bonus; mint, suramini, suszelpt ja.
ręs, bet nei per sprindi nepasiiszsigert,
Ilgai ten ant tu akmenėliu
keliu, tartum kas mane prika ■Su pažystamais atsisveikint, džiuvo, vėl asz patraukiau ke
mudu kalbėjom, verkem tik po
gurkszniu isz butelukus Lla prie tos žemes. K§§ till §11 Nusilakęs da namo parėjo, letą
iota gurKszniu isz 'butelukos ir
gaidgyszcziu ineje in Svirplio
manim darosi? Kur asz? Misližvilgtelėjau
iii
ta
pusgyvi
Tur

daržine sugulėm ant sziaudu.
Užmigo ir pati kiszenius
ju, misliju teip sau ilga valan
ką.
Ir
jis
mane
pamate:
pateapezystijo,
Miegas manes neeme: kur mu
da, bet kad kokia nors tau mismijo,
kad
asz
gyvas,
insmeige
Keliolika dvideszimtiniu
du dėsimės, kaip mirsim vis ne
lis ateitu in galva, nieko, galva
in
mane
savo
akis,
krustelėjo
užtiko.
ėjo isz galvos.
tik ūžia, sukasi. Szeipi-teip, su
lupoms,
lyg
norėdamas,
ka
tart
Nei cento jam nepaliko.
Ant rytojaus atėjau su mama
dideliu vargu atsimenu, kad
bet Batanijos,
tik sukriunkszte
smarkiai,
bažnyczioj ]!
pas tolima gimine Andraiti; jis
*
*
*
asz kardais kovojausi, kad nu
isz burnos
iszsiverte
kunkulas]!
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
da sziek-tiek geriau pasilaiko
kirtau Turką; bet kada asz ji Isztikruju sziandien skaitant krauju ir už ■valandžiukes jau
už kitas mano gimines. Pabu
laikraszczius,
nematyt buvo nei krutinės kilnukirtau, kas toliau su manim
vau pas ji dvejata sanvaieziu,
Žmogus net pasibiaurina.
nojimos, nei sunkaus kvėpavi
dėjosi, nors užmuszk neatsime
draudė ilgiau but. Bet kaip asz
Skaitant apie visokias
mo: persikėlė, vargszas in am
nu. A-a tai asz, turbut, sužeis
pas ji busiu? Matau asz jam su
žudinstas,
žina tėvynė!
tas, o gal jau ir mirsztu. Smar
vis nereikalingas; o dykas gu
Ir apie moteres kurios
kiai judinu pirsztus kojų, kai
Vienu tarpu staiga sukarke,
lėt ir jo duona valgyt, negaliu;
Iszrunija su svetimais
res rankos, nieko sau, juda: da
sukilo varnos, eme sukinėtis po
už kokia geradejyste jiis turi
vyrais.
asz gyvas. Bet. kodėl negaliu
orą. Kas czion jas pabaidė? Gal
mane szert. Priegtam gyvent
O kas tame kaltas?
pasikelt isz vietos, kas degina
žmones? Kilstelėjau galva žiū
terp tu vietų, kurias kadais sa
Pasirodo isz to,
ta mano deszinė ranka ? Reikia
riu; o szirdis tik plaka, tik pla
vo prakaitu aplaiszcziau, ant
Kad nekurie yra labai
nors pasižiūrėt; ir noriu asz
ka, net girdėt. Tiesa, kur ten
kiekviieno žingsnio sutikt žmo
tamsus tikėjime,
toli, toli matyt kelios lyg žmo
pramerki akis. Bet teip mane
nes, su kuriais drauge dirbau,
Neturi baimes Dievo ir
miegas ima, tokios blakstienos
gystos. Asz net nutirpau isz
linksminausi, per sunku: tos
Neturi žmogiszku jauslu,
sunkios, sunkios, niekaip nega
džiaugsmo. Noriu jau rėkt,
vietos, tie žmones nuolat pri
Jeigu moterystes luomą
szaukt juos. Bet ten ne žmones
liu akiu praipleszt. Szeip-teip
mena kitokias, liniksmas va
pamina po kojoms,
asz ir ir akis praplesziau, pa
buvo gyvuliai; biauresni už gy
landas, nuolat man szirdi užIszsižadamos savo vyra,
vulius, raganos. Užsimanė ir
kreipiau galva in deszinaja pu
(Tasa Ant 2 puslapio)
Arba vyras savo moteres,
se, pažiurėjau: matau bala su
krekėjusiu krauju, kruvinas Nesibijo Dievo nei žmonių
nseisarmatina,
SAPNAS MOTINOS
drapanas ir tik menka galiuką
Ir iszsineszdina in platu
savo rankos. A-a tai Turkas,
SZVENCZIAUSIOS
pasauli.
Sapnas Motinos Szventurbut, ja nukirto, tariau sau,
I.
. . MALDA
...
cziausios,
‘ mieganezios
]>
Vyrai privalo turėti
Su 283 Paveikslaii
<
ir vėl mane miegas ima, vėl už
ant
kalno
Alyvų,
žemei
]!
didesne
atyda,
merkiu akis, ir teip kaip lavo
Viesz. Jėzaus ir ;i
160 Puslapiu
įI
Ant
savo
moterų.
nas, nei krust, guliu sau auksz8 col. ilgio, 5i/2 ooL plocrio Į >
Motinos Szvencz. I;
Todėl tieji pasimetimai
tinlinkas. Kaip ilgai asz teip
Iszaiszkma sapna ir kas ]•
tarp porelių.
gulėjau, miegojau, nežinau.
ateitoje stosis. Su priedu '>
Taip tankiai atsitinka.
Vienu tik tarpu, lyg per sapna
planatu ir visokiu burtu. ]!
Geriausia gyduole ant
jaucziu, kad iszdžiuvo mano
Knyga in minksztoe po- ]!
to yra,
burna, liežuvis, kad asz noriu,
pieros virszeliuose. :: ::
neiszpasakytai noriu gert. Pra Užsiraszykite sau laikraszti
SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.
“Saule”,
merkiu akis, kreipiu galva in
viena kita puse (pakelt jos ne O moterėles bus doresnes,
korius Ako Turtingu Ponu.
— Moterims, kurios yra tik
Ii- sėdės namie.
Trys Istorijos
galėjau, svaigo), dairausi, ar
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. gražios bet durnos, didžiausias
nepamatysiu kur nors laszelio
Apie Ir landa arba Nekaltybe
pragaras tai senatve.
Saule Publishing Co.
vandens. Bet matau palei save
PLATINKI!!
Suspausta; Robertas Velnias;
nugara juodo arklio, keletą la
Medėjus; Kaip Kuzma SkripSKAITYKITE “SAULE”
“SAULE”
vonu ir žmogaus ranka. Krei
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Chicago, Ill. —
buvo sugryžes nuszauti ta sa ma Andrew La Morta, Kovo
apsivertė. Du jo draugai buvo ta kaima, nusistvere už tusz
Musu
Skaitytojas
Policininko ir jo žmonos gir vo žmonos drauga, Testa.
dvideszimts treczia diena, kai
iszgelbeti.
ežiu alaus bonku, lazdų ir pa
tuokliavimas baigėsi vyro mir Jo buvusi žmona, ligoninėje, jiedu ji apdaužė ir iszsiveže ir
Žuvęs žvejotojas buvo pen galiu taip apkūlė tuos Komu
timi. Smarkiai sumuszta Ponia atgavo sanmone, pasakyti po- taip tapo kalti už žmogžudyste. Jis skaito musu laikraszti
kios deszimts vieno meto am nistus kad visi jie iszsineszo
Ir
seka
svieto
sanjudi;
Louise
Haenicke,
dvideszimts
licijantams kad jos buvęs vy Mellisinos buvęs bartinderys
žiaus Prince B. Tony, isz South kaip tik greitai jie galėjo. Sai
— Laidotuves a. a. Onos
Jis
nori
viską
dažinot,
Philadelphijos. Jo draugu var tas laikrasztis sako kad Komu
Kazalionienes nuo 27 E. Spruce septynių metu amžiaus, yra ras ja nuszove. Jiedu buvo ga in Queens buvo pernai intartas Nes jam vis rupi iszgalvot
apkaltinta
žmogžudyste.
Ji
nu

ve
divorsa
Balandžio
menesy

už
keletą
vagyseziu,
bet
jis
ta

dus nesuspejome sugauti. Jie nistu vadai buvo paniekine tu
uly., invyko pareita Subatos
Kaip ir kur dalykai stovi;
szove
savo
vyra
su
jo
revolve

je.
Ji
su
jųdviejų
dvejais
vaida iszsisuko, isz&teisino. Jis
sake kad Tony per greitai pasi farmeriu nusiskundimus ir ju
ryta:, su apiegomis in Szv. Juo
Ka pasaulis isz jo nori.
riu,
po
to,
kai
nedėlios
ryta
jie
kueziais,
Janice,
asztuoniu
mebuvo intartas ir už žmogžudys
davė ir nuskendo, beveik tuo visai neklause, ir už tai tie farzapo bažnyczioje devinta va
Ar dalykai eis blogyn,
praleido
saliuniuose
ir
paskui
turi Gail, szesziu metu buvo tes, kai kiti du razbaininkai,
laiku kada jau kitas laivas bu-į meriai juos taip sumusze ir sulanda ir palaidota in parapijos
Ar žmonija ein’ geryn.
susiginezino, susipesze ir susi apsigyvenus su savo motina, gengsteriai, trisdeszimts dvie
vo priplaukęs jiems in pagelba. kūle.
’
kapinėse.
Jis skaito laikrasztininkus.
musze.
Ponia Gertrude Los, in Methu ju metu amžiaus Richard LanJiedu iszsigelbejo besilaikyda- Į
------------------------— Seredoj pripuola Nekal- Du dideli tractor-trailer trekai en. Policijantai dabar po visa gone ir dvideszimts penkių me Ir seka korespondentus.
mi už savo to apvirtusio laive ' AUTOMOBILIAI
ėziausios Paneles Marijos Szir- susimusze prie Hunlock Creek. Nauja Anglija jos vyro, žmog- tu amžiaus James Rocereto bu Jis nesistato su mokslincziais, lio kol pagelba pribuvo.
į
Ir neužsideda su ginezais.
dies, ir Szv. Timotiejo,- o Tau Vienas draiverys užsimusze, o j žudžm dabar jieszko.
vo surasti negyvi automobilyje Bet jis “Saule” pasiskaito.
SUSIKŪLĖ
tiszka Vardine: Karijotas. Ir antras buvo tik 'biski sužeistas
in East Side, Liepos dvide Ir jis gauna protui maisto.
13 LAKUNU
ta diena.: 1236 m., Rimgaudas ir buvo nuvesztas in Nanticoke
szimts
asztunta
diena.
Du Vyrai Žuvo;
Linksmina
ji
Taradaika,
pergalėjo Vokieczius ties Kau State ligonine. Nelaimėje žuvo STEVENSONAS LAI
Ryan net turėjo darba kaip Baltruvienės balabaika.
ISZGELBETA
nu.
Theodore Lear, isz Dorrance MĖJO DEMOKRATU detektyvas ir buvo žinomas Jis skaito vietines žinias
Moterys Sužeistos
Township.
Jis
važiavo
isz
Har

— Ketverge pripuola Szv.
kaipo artimas tu dvieju nužu- Apie krikszczynas, vestuves LONDON, ANGLIJA. —
RINKIMUS
g
m
risburg
in
AVilkes-Barre
su
Pilypo, o Tautiszka Vardine:
dintu razbaininku draugas. Vi
ir t. t. Trylika Amerikos lakunu, ku GUILFORD, CONN. — Du
si jie buvo intarti už pasivogi- Senesnieji teipgi skaito
rie plūduriavo in English vyrai isz Rutherford, New JerRingele. Taipi ta diena: 1865 paežiu, Sužeistas buvo trisde(Tasa Nuo 1 Puslapio)
szimts
vieno
meto
amžiaus
ma daug brangiu kailiniu, bet Kas kur mire in kiek laiko.
Channel per asztuonias valan-. sey užsimusze ir ju žmonos bū
m., Cza.ro valdžia uždraudė
Melvin
Seiger
isz
Palmyra.
Lietuvoje spausdinti Lietuviu
so ir kad jo kandidatas, Harri visi iszspruko ir likosi nekalti. Nes “Saule” visur szvieczia, das buvo iszgelbeti kai musu vo labai sužeistos, kai ju autokitas eroplanas isz Manston, mobilius su kitu susikūlė.
kalba rasztus; 1914 m., Japoni Ulm, Vokietija. —
Tolimus krasztus palieczia.
man neturi jokios vilties lai
Policijantai sako kad pen
ja paskelbia kara priesz Vo Asztuoni keleiviai buvo už- mėti tuos rinkimus, tai jis atsi
Ji daug girdi, daug ir mato, Anglija nusileido ant vandenio
NUŽUDĖ SAVO
ir visus pasiėmė. Kadangi su kios deszimts szesziu metu am
kieczius ; 1937 m., Japonai inei- muszti ir trisdeszimts du buvo stojo pasakyti kad ir jis remia
Ir skaitytojams pasako.
Žmogus skaitantis žines, mato visais tais lakūnais eroplanas žiaus George Post buvo ant
na in Shanghai miestą. Szimta sužeisti, kai Dutch Turistu au Stevensona ir viso gero jam
TĖVUS
nelaimėms ir atsitikimais. buvo per sunkus pasikelti nuo vietos užmusztas ir teipgi pen
septynios deszimts trys už- tobusas susimusze su troku ne linki. Kai Trumanas atsistojo
bangu, jis priplaukė in Pran kios deszimts szesziu metu am
muszti, kai Shanghai mieste toli nuo Ulm miesto, Vokieti kalbėti, vien tik keletą isz New
CALLAHAN, FLA. — Dvicūzu La Harve uosta, kaip lai- žiaus Joseph Havens pasimirė
sprogstanti bomba netyczia su joje. Vardai žuvusiu ir sužeis York valstijos delegacijos at desz'mts septynių metu am
Visu
Ražancziaus
vsa ir visus tuos lakūnus tenai kai ambulansas ji veže in ligon
sprogo; 1947 m., Margarita tu nebuvo lar paskelbti, bet sistojo ir biski jam paplojo; vi žiaus vyras policijantams pri
bute, in Grace Haven.
iszleido.
Trumanaite, Harry Trumano kiek buvo galima clažinoti tai si kiti sėdėjo ir tylėjo, taip pa- sipažino kad jis negalėjo sugy Paslapcziu Maldos
Ju žmonos buvo sužeistos,
duktė, pirma syki pasirodė ka-i nebuvo Amerikiecziu ju tarpe. rodindami Trumanui kad venti su savo tėvu ir už tai jis Del Ražancziaus Draugijos
daktarai sako kad jos pa
po soliste dainininke in Holly
jiems jo prasiszokimas nepati nudure ne tik savo tęva, bet ir Nariu, ant mažu korteliu, ku
SU BONKOMIS IR bet
sveiks. Antro automobiliaus
wood Bowl, Calif orui jo je; 1927 ŽUVO AUTOMOBI- ko.
savo motina, ir paskui lauke rios telpa in maldaknyges. Vi
žmones nebuvo nei sužeisti.
m., du Italijonai, Nicola Sacco
LAZDOMIS
Daug delegatu ketino atsi kol jo sesuo užtiko lavonus.
sas setas $1.00. Prisiunskite
LIAUS
NELAIMĖJE
ir Bartolomeo Venzetti buvo
stoti ir iszeiti isz sales kai Tru Policijantai suėmė Mark Do savo orderi ir viena doleri ant
valdžios nužudyti už žmogžu
manas atsistos kalbėti, bet ty Johnson del dvejopos žmog įdreso: Saule Publishing Co.,
Saxonai Apdaužė
GARSUS LAKŪNAS
EAST
ORANGE,
N.
J.
—
dyste. Vėliau buvo darodyta.
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
jiems buvo savo partijos pir žudystes.
UŽSIMUSZE
Dvideszimts keturiu metu am mininko perspėta nieko tokio
Komunistu Vadus
kad jiedu buvo nekalti.
Jis sako kad jis su savo tė
žiaus moteriszke, isz Bloom nedaryti, del partijos vienybes
vu szeszios deszimts dvieju me
— Petnyczioj pripuola Szv.
Platinkit “Saule”
field, New Jersey buvo už- ir labo.
BERLYNAS, VOK. — Su
LONDON, ANGLIJA. —
tu amžiaus Mark Johnson ne
Baltramiejo, o Tautiszka Var
muszta kai du automobiliai su Averell Harriman, kuris bu
pykę Saxonai farmeriai nusi- Pulkininkas David Schilling,
sutiko ir tankiai ginezydavosi.
dine: Liudyte. Ir ta diena: 1921
—
Gal
jusu
draugai
yra
sikūlė netoli East Orange mies vo stojęs in tuos rinkimus
Jis sako kad jis jau seniai ren nusiminė ir neramus laike stvere už tuszcziu alaus bonku, vienas isz geriausiu ir garsiau
m., lengvesnis už orą lėktuvas
to.
lazdų, pagaliu ir krieslu kojų siu Amerikos lakūnu, per An
priesz Stevensona, linksmai giesi nužudinti savo tęva, bet
(diridžibilis) susprogo virsz
szįos
bedarbes,
tai
pasakykite
Moteriszke buvo Katherine pasveikino Stevensona ir jam
paskui jis tik staiga susimisli- jiems kad užsiraszytu sau ir gerokai apdaužė, apgulė Ry tra Pasaulini Kara, užsimusze
Hull miesto Anglijoje. Szeszis
Latka, kuri viena isz tu auto prižadėjo padėti kiek tik jis
tu Vokietijos Komunistus va autcmcbiliaus nelaimėje.
;
no ir savo motina nužudinti.
deszimts du žuvo, ju tarpe bu
“Saule”, o bus jie jums už tai dus, kai jie stengiesi pasiaiszmobiliu vairavo.
Trisdeszimts septynių metu
gales per rinkimus.
vo septyniolika Amerikiecziu;
Policijos virszininkas She dėkingi, nes “Saule” priduos
Antra automobiliu vairavo
Kai Trumanas buvo persta riff Youngblood sako kad tas jiems smagu gyvenimą ir nu kinti, kode! ūkio programa ne amžiaus, lakūnas, isz Kansas
1814 m., Amerikos sostine ir
dvideszimts metu amžiaus Cos
pavyko sziais metais.
eroplanu ir lakunu inspekto
tytas pasakyti savo pasveiki jaunuolis prisipažino kad jis varys j u nuliūdima.
Baltieji kambariai Vaszingto
mo Liaci, isz East Orange. Jis
Dresdan Komunistu partijos rius užsimusze kai jo automo
nimo kalba, pirmininkas ji per savo motina nudure kai ji mie
ne, Anglių kareiviu sudeginti;
sako kad jis važiavo in Szv.
laikrasztis “Saechische Zei- bilius pataikė in tilto ramsti,
statė tik kaipo delegatą isz gojo lovoje. Kai jo tėvas atbu
1919 m., po eiles pasekmingu
Marijos ligonine, in Orange
tung” tik tiek pastebėjo kad netoli nuo Miidenhall, Suffolk.
Missouri, ir jau nieko nebuvo do kai iszgirdo savo žmona be- SALDINAS
kovu Bolszevikaibuvo isz Lie
miestą, kur jo žmona buvo ka
tiems Saxonams farmeriams
Lakūnas Schilling szimta
tuvos iszmuszti.
sakyta apie “buvusi Preziden spiegiant, tai jis ir ji nudure.
SUSPROGO
nepatiko
programa
ir
kad
jie
trisdeszimts du sykiu skrido
tik pagimdžius jiemdvime kū
tą,
Demokratu
Partijos
vada,
Tada
jis
pasislėpė
ir
lauke
kol
savo
piktumą,
pagieža
iszliejo
virsz Europa per kara ir buvo
dikėli. Per to strioko ta nelai
Shenandoah, Pa. —
ar
kas
panaszaus.
”
Pats
Tru

jo
sesuo
parėjo
isz
Susiedu,
kur
ant Komunistu vadu.”
nuszoves dvidesz’mts tris Vome ant vieszkelio ir atsitiko.
Buvęs miesto gyventojas, An
manas, nors dar vis besiszypso- ji buvo del keletą dienu. Jis sa 15 Žuvo; 26 Sužeisti
Bet Vakaru Vokietijos laik kiecziu, Naciu eroplanus ir dedrejus Strolys, isz Mount Lafdamas, mate kad jo politine ko kad jis norėjo kad jo sesuo
rasztis “Telegraf” sake kad szmts kitu .buvo .sunaikinęs
fee Rd., numirė pareita Utar- DIVORSUOTA
žvaigžde nusileido Chicagoje. pamatytu tėvu lavonus pirm MONTICELLO, UTAH. — tie ūkininkai, farmeriai in Cot- ant žemes.
Baisus gazo susprogimas vininke in Jefferson ligonbute ŽMONA, DRAUGAS Stevensonas nieko vieszai negu jis pasiduos policijai.
siszkai sunaikino saliuna ir
Philadelphia. Apie trylika me
nėra pasakęs, bet mums iszroPasiraszo Panama Sutarties Raszta
NUŽUDINTI do kad jis džiaugiasi kad Tru
restauranta, mažame Montipeltu atgal velionis apsigyveno in
2 AUTOMOBILIAI IR lo miestelyje, kur apie penkios
Mt. Laffee. Paliko paezia Ona,
manas taip griesztai buvo
sunu Joną ir trys seserys: Ona
HAVERHILL, MASS. — priesz ji pasistatęs, nes dabar, TROKAS SUSIMUSZE deszimts žmonių buvo sueje už
kasti ir iszsigerti apie septinta
Buczinskiene, Pottsville; Mare Policijantai užkirto visus ke per rinkimus, Republikonai ne
Burns, Shenandoah ir Betraci- lius ir vieszkelius, jieszkoda- gales ji kaltinti už Trumano
SYRACUSE, N. Y. — Ketu valanda vakare.
ja Stroliute, Chicago, Ill. Pa mi žmogžudžio, kuris nuszove klaidas per jo administracija rios deszimts szesziu metu am Tas susprogimas visiszkai
laidotas Panedelio ryta 9 vai., gyvanaszle, divorsuota mote Vaszingtone.
žiaus Ponia Goldie Kravitz, isz sunaikino tuos namus, nukelsu apiegomis in Marijos Kara riszke ir jos drauga., kai jiedu
Philadelphijos žuvo nelaimė damas stogą ir sugriaudamas
Senatorius Estes Kefauver, je, kai du automobiliai ir dide visas keturias sienas. Jis toje
lienes bažnyczioje Pottsville ir automobilyje buvo sustoję del
palaidotas in Apreiszkimo P. rauduonos szviesos prie kryž- isz Tennessee, iszrinktas kaipo lis tractor-trailer trokas susi vietoje paliko tik didele skyle
Kandidatas ant Vice-Preziden- musze, apie dvideszimts myliu apie trisdeszimts pėdu gilumo.
M. kapinėse Shenandoah.
kelio.
*
Ponia Harold Ramsdell, kuri
Policijantai jieszko trisde to ant Demokratiszko tikieto. nuo Syracuse miesto.
— Juozas Dulskis nuo 300
Ji važiavo su Ponia Hazel V. su savo vyru yra to sąliuno sa
W. Mt. Vernon uly., kuris gy szimts vieno meto amžiaus tos
Rubininiene, penkios deszimts vininke buvo sužeista. Visi
dėsi in Locust Mt. ligonbute nužudintos moteriszkes buvu POLICIJANTAS
vieno meto amžiaus, isz Mea kostumeriai buvo isz to mažo
pasimirė pareita Seredos ryta. sio vyro.
INTARTAS dowbrook, Pa. Ponia Rubini miestelio.
Dvidesz’mts penkių metu
Paeina isz Minersvilles. Paliko
Policijantai sako kad jie ka
niene ir Ponios Kravitz duktė
savo paezia Stase; dvi dukte amžiaus Ponia Janet Koehler,
tik buvo insitaise, insivede ga
rys: Helena, pati R. Beyers, isz Methuen, dvieju vaikucziu Apvogė Biznierių Ant buvo nuvesztos in Cortland
City ligonine. Ponios Kravitz zo paipas, ir jie spėja kad tas
New York ir Aleksandra, slau motina buvo perszauta septy
$1,800
duktė, dvideszimts trijų metu susprogimas buvo nuo tu gazo;
ge isz Hartford, Conn., taipgi nis sykius staeziai in krutinę.
amžiaus Ponia Neil Miller bu paipu.
dvi seserys: Mare Douglass, Jos draugas, trisdeszimts
vo labai sužeista ir randasi pa Rauduonojo Kryžiaus atsto
NEW YORK, N. Y. —
New York ir G. Kelsey, V alley vieno meto amžiaus Charles W.
Stream, N. Y., pamote Blanche Testa, kontraktorius in Methu Trisdeszimts vieno meto am vojingoje padėtyje. Valstijos vai greitai pribuvo su dakta-Į
Catone, pus-lbroli Vatieka en buvo keturis sykius per- žiaus policijantas, James T. policijantai sako kad nelaime rais, slaugėmis ir liekarstomis.
Dulska ir pus-sesere Violeta szautas teipgi in krutinę ir in | Ryan yra praszalintas nuo sa- atsitiko apie puse po dvieju po Automobiliai nuszviete vieta
Vislauskiene mieste. Laidojo ranka. Jis pasimirė Hale ligo vo darbo. Jis yra intartas už pietų, kai Ponia Rubininiene eroplanams nusileisti. Isz apy
apvogimą vieno biznieriaus in vairavo automobiliu ir del ko linkes greitai pribuvo kiti dak
Panedelio ryta su apiegomis in ninėje.
kambaryje, kur Pietų Ame
Prez. Eisenhoweris ežia
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 va Jiedu buvo nuszauti miesto Queens ant tukstanezio asztuo kios ten priežasties negalėjo ji tarai ir slauges, nurses.
rikos didvyris Simon Boli
pasiraszo ant protokolo,
suvaidinti, nes tuo laiku lijo ir
landa ir palaidotas in parapi viduryje, kur tuo laiku buvo niu szimtu doleriu.
raszto, kuris užtikrina ben var buvo laikės labai reiksztukstaneziai žmonių.
Jis buvo suaresztuotas ana vieszkelis buvo slidus. Jos au ZVEJOTOJAS
jos kapinėse.
minga konferencija.
dra sutarti tarp visu Pietų
Policijos Kapitonas Sidney Petnyczia, ir yra laikomas ka- tomobilius nukrypo in kaire
Užpakalyje stovi L evy
PRIGĖRĖ Amerikos krasztu ir musu
M. Gilman sako kad Koehler, lejime ant szimto tukstaneziu puse staeziai in kelia didelio
Mt. Carmel, —
Suvienytu Valstijų. Septy Salcedo (po deszine) tos
Antanas Barkauskas isz mies buvęs Methuen gyventojas bu- doleriu kaucijos. Jo draugas tractor-trailer troko. Kai jos
konferencijos virszininkas;
FORTESCUE, N. J. — Žve niolika kitu Prezidentu pato, pasimirė pareita Petnyczia vo toje apylinkėje keliu žmo Mellisinos buvo sugautas Su- automobilius susimusze su tuo
o szalia jo stovi vienas jo pain Ashland ligonbute, kuris li nių pamatytas apie menesis at tatos ryta in Garfield, New troku, tai kitas draiverys ne joto j as isz Philadelphijos pri nasziai pasirasze.
gelbininku.
Szitas ant to sutarties
galėjo in laika sustoti ir jis su gėrė in Delaware Bay, kai ma
kos priimtas del gydymo pa gal. Jis keliems savo draugams York in Bergen apygarda.
prisipažino ar pasigyrė kad jis Jiedu yra intarti už apvogi- simusze in to troko užpakali. žas laivelis prakiuro ir paskui raszto pasiraszymas invyko
reita Panedelyje.
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