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MASKVA UŽSIGINA

Sako Nėra
Amerikiecziu Ju
Kalėjimuose

—

Miližiniszkas Prisiren LONDON, ANGLIJA. —
Egipto krasztas turės priimti i
gimas ‘Karviu
trijų didžiųjų vieszpatyscziu
i
• Palociuje’
pasiulinima kaslink Suez Ka

MASKVA, RUSIJA. — Sonalo, ar turės savo nusistatymą
vietų valdžia yra pasiuntus
SAN FRANCISCO, CALIF. ingyvendinti su ginklais. To
asztru laiszka Amerikos val
i— San Francisco miesto erdvi kios žinios dabar iszeina isz
džiai sakydama kad Amerikieį ir milžiniszka sale, kuri yra pa Suez Kanalo konferencijos.
cziai szmeižia Rusija ir nu
vadinta “Karviu Palociu” yra
Cairo mieste eina gandai kad
skriaudžia ju valdžia, sakyda
: puikiai iszredinta ir prirengta tukstaneziai savanoriu isz Ru- i
mi kad Sovietai laiko Ameridel Republikonu seimo, kuria sijos, Rauduonosios Kinijos,
kieczius -ju kalėjimuose. Jie sa
me jie rinks, kaip Demokratai Yugoslavijos, Pakistano ir In
ko kad nei vienas Amerikietis
; rinko savo partijos kandidata donezijos yra pareiszke norą
karininkas ar kareivis dabar
del Prezidento ir Vice-Prezi- stoti in Egiptiecziu eiles ir ka
nėra laikomas Sovietu kalėji
dento vietos.
riauti su Vakarinėmis Vieszmuose.
Republikonams
kasztavo patystemis.
Tas laiszkas buvo musu Am
į daugiau kaip ceverti milijono Į oMajor Ahmed Shoheid, Egip
basadoriui inteiktas Liepos
doleriu ta palociu tik prirengti to Jaunimo Draugijos sekreto
szesziolikta diena.
Savanoriai iszgelbejo szi didžiausias in penkios de kad visi buvo isz kalno per ir iszredinti.
rius, sako kad visiems tiems
Sovietai sako kad jie nuo
Senatorius Estes KefauMiesto Mayoras George savanoriams buvo atsakyti ir
szimts metu. Szitame mies
spėti ir persergeti ir niekas
ta szeimynele su maža valte
Christopher sako kad Republi- padekavota už ju pasisiulini- ver, czia ramiai sėdi ir lau dugniai isztyre Amerikiecziu
telyje vanduo pasiekė net
nežuvo.
le in Carnegie, Pa., kai pokonai ežia stebuklus padare ir ma, ir kad jiems buvo primin kia, Chicagoje, po savo rė priekaisztus, kad buk jie laiko
asztuonias pėdas gilumo ir
tvainio vandenys apsėmė vi
o □ n
ta sale pavertė in tikrai di ta kad jie visi smuks ar kils sy mėju užtarimą, kas dabar at nelaisvėje daug musu karinin
apsėmė visa apylinke. Laime
sa ta miestą. Potvanis buvo
sitiks. Nors jis stojo in pre ku ir kareiviu, ir jie sako kad
džiausia “Convention Hali.“ kiu.
Republikonu partijos pirmi Tuo laiku Egipto Preziden zidento rinkimus, jis dabar jie nei vieno nesurado savo ka
ninkas, Leonard W. Hali sako tas Gamal Abdel Nasser, per sako kad jis butu patenkin lėjimuose, ir jeigu Amerikiekad tokia sale tikrai garbe at- devynios deszimts minueziu tas jeigu ji iszrinktu kaipo cziai gali priparodinti kur ku
| nesza visiems Republikonams, kalbėjosi su Sovietu Rusijos Demokratu kandidata in ris Amerikietis randasi Sovie
Vice-Prezidento vieta. Ke- tu kalėjime, tai jie ta Ameri
septynios deszimts myliu in va szimts myliu nuo ežia, kur ta nes tokios sales nei vienas po Ambasadoriumi. Jis sako kad
fauver yra skaitomas kaip kieti tuojaus paleis ir mums ji
landa.
audra buvo prasidėjus. Prigė litinis seimas nėra dar turejes. Rusija stengiasi ji perszneketi, antras kondidatas po Ste sugražins ir visus keliones
Žuvusiuju tarpe buvo vaikas rė, kai ju laivelis apsivertė to Bet ne ilgam ta sale pasiliks kad jis sutiktu taikingai susi
vensono, per rinkimus. Jis kasztus padengs.
ir moteris, kurie buvo isz asz- je audroje: Trisdeszimts vieno tokia graži ir puoszni. Kaip tik taikinti su vakarinėmis tauto
sako kad jis sutiktu stoti in
SHARON, PA. — Netikėta tuonios deszimts žmonių kurie meto amžiaus Hazel Austin, isz po Republikonu seimo, beveik mis. Bet nei Nasser nei Amba rinkimus del Vice-Preziden
audra padare iszkados už dau dalyvavo dvejuose piknikuose Monroeville, Ohio ir jos du ! visi tie papuoszalai bus nu- sadorius Evgeny Kissiliev to vietos. —Kefauver likos
giau kaip puse milijono dole žnt Buhl farmos. Kai audra vaikucziai, keturiolikos metu draskinti, nes Rugsėjo asztun- laikrasztininkams nieko nesa iszrinktas kaipo kandidatas
riu ir užmusze asztuonis žmo juos isztiko visi jie subėgo in Cynthia ir dvylikos metu Ro ta diena czia bus laikoma Ara kė apie ka jiedu taip ilgai kal
ant Vice-Prezidento.
bėjosi.
nes ir daug kitu sužeidė. Iszka sztebeli ant tos farmos. Už ke bert. Ju tėvas, keturios de bijos žirgu paroda.
Reiszkia; po Republikonu,
Amerika, Anglija ir Prancū
dos buvo padaryta per du szim- liu minueziu didelis medis nu szimts metu amžiaus Mayhew
Arkliai.
zija yra davusios Egipto prezi Bet matysite, kai tik po szito
MASKVA, RUSIJA. — Sotu myliu.
krito ant stogo ir ta stogą in- buvo iszgelbetas.
Republikonu
seimo,
kiek
daug
Szita
sale
buvo
pastatydinta
vietų partijos centras nutarė ir
dentui žinoti kad jos nei ant
Vieszkeliu darbininkai diena lauze.
Asztunta auka buvo penkio
žinių
musu
laikraszcziai
ims
Rugpiuczio vienuolikta diena
ir nakti dirbo, Ohio ir Pennsyl Penkiolika myliu nuo tos likos metu Edward Woodward, per WPA dienas, kai visur bu vieno punkto nenusileis, ir kad
skelbti
ir
pasakoti
kas
tenai
paskelbė, kad kasia kanalus ir
vania valstijose, kur szita au vietos, Ponai Edward Menan- isz Conneautville, Pa., kuris vo bedarbe ir žmones badavo. jos pasirengusios su ginklais
Suez
Kanalo
apylinkėje
darėsi,
Vienas
laikrasztininkas
tais
tiesia kelius Užbekstane ir
tvarka investi jeigu nebus ga
dra isžtiko.
dal, isz Lockwood, Ohio, buvo buvo isztrenktas isz savo auto
kai
mes
žiopsojome
in
savo
te

laikais
labai
budingai
ta
puoszKazachstane. Nori ten investi
lima per pasitarimus.
Beveik visi didesni vieszke- užmuszti kai medis nukrito mobiliaus kai jis negalėjo ta
levizijas
ir
klausiemes
visokiu
nia
ir
didinga
sale
pakriksztidrėkinimą ir stepes paversti
Musu laikraszcziai per daug
liai buvo ant rytojaus atidary ant ju automobiliaus stogo, ne automobiliu suvaidinti per ta
tuszcziu
prakalbu
ir
dar
tuszjo, pastebėdamas kad valdžia apie tai dabar neraszo nes svar
derlingais laukais, kuriuose inti, bet szimtai medžiu, elektros toli nuo Warren, Ohio.
audra.
tesniu
pasigyrimu
isz
visokiu
stato “Karvėms Palociu“ kai biausios žinios musu kraszte
veis medvilnes auginimą. Su
ir telefono stulpu gulėjo szalia
Kitos szeimynos trys nariai
partijos
szulu
ir
politikierių.
žmones
urvuose
vargsta.
Tais
drėkinsią tris szimtus tukstanyra tie Demokratu ir Republi
tu vie&zkeliu namu stogai buvo prigėrė in Lake Erie, prie San
,
□ □ □
laikais
tenai
būdavo
laikomos
cziu hektaru žemes. Tam rei
konu seimai priesz Prezidento
nuneszti. Vejas keliavo apie dusky, Ohio, szimtas dvideį galviju parodos. Tas užvardi- rinkimus. Ir isz kitos puses Atsimink! Mielas Skaityto kalui vėl reikse szimtai tuksnimas ir pasiliko, ir iki sziai Republikonai dabar nenori jai kad nuo tavęs priklauso taneziu “savanoriu“.
svieto dabar negalėtu sustab- na už Vice-prezidenta.
dienai ta sale yra vadinama musu žmonesiszgazdinti su ko “Saules“ ateitis: Ar ja skaity
Czia iszrodo kad Eisenhowe “Karviu Palocius.“
dinti ta pora: Eisenhoweri ir
kiais ten pavojais kitame toli si, ja indomausies, ar laiku at
ris nori savo politiniu prieszu
Nixona.
Republikonai dar kita puse mame kraszte, nes jie yra at- silyginsi, ar ja paremsi!
Jis sako kad jis butu sutikės protus sumaiszinti kad jie ne milijono doleriu padėjo, pri
sakomingi kol jie yra valdžio
pavėlinti jo varda iszkelti del galėtu pasirinkti kuri politini statydami szimta keturios de
tos Vice-Prezidento vietos, bet priesza pultis ir kuri kaltinti szimts kambariu daugiau. Czia je.
jis dabar gerai žino kad jo pa už Republikonu klaidas.
YOKOSUKA, JAPONIJA. —
randasi gana medžio pastatyti;
ties valstjja yra nusistaezius
Leitenantas Lawrence P. Mor
dvideszimts penkis
szesziu
balsuoti už ta Nįxona.
gan isz Port Hueneme, Califor
kambariu namus ir dar daug
Harold Stassenas dar vis sa
nia, buvo helicopter eroplano
liktu.
vo ožius varinėja ir dar vis sta
iszgelbetas in keturias minutas
Tai pirmutinis Republikonu
to Herteri in Nixono vieta,
kai jo Laivyno F-7-U Cutlass
seimas taip toli in vakarus.
SAN FRANCISCO, CALIF. nors jis nėra radęs nei viena
Jet eroplanas staiga nukrito in
1920 metais Demokratai laike
— Maryland valstijos Guber intakinga rėmėja ar pritarėja.
Pacifiko mares, apie keturios
SAN FRANCISCO, CALIF. savo seimą in San Francisco,
natorius Theodore R. McKel Iszrodo kad visi žino ka jie — Demokratai baisu szuma kė California in Civic Auditorija.
deszimts penkios mylios nuo
din yra griesztai pareiszkes 'turi daryti; remti Nixona, bet lė.
Tokyo.
Vien tik Prezidentui Eisenkad jis nestos in rinkimus pas Prez. Eisenhoweris dar nė Republikonai atvažiavo in howeriui buvo isz anksto pa
prięsz Vice-Prezidenta, nežiū ra savo žodžio davės kaslink sveczius.
rūpinti kambariai ir ofisas.
rint kas jo varda iszkeltu del į savo noro kuri kandidaat jis
Demokratai pasisamdė pus Mat, visi kiti kandidatai nori
tos vietos.
norėtu turėti del Vice-Prezi nuoges merginas kitus suvilio pasirodinti tokie kuklus ir nu
'McKeldin yra laikrasztinin- dento. Iszrodo, kad ežia Eisen ti.
žemintos szirdies, kad jie lauks
howeris
seka
Demokratu
kan

kui pasakęs: “Nioxnas jau yra
ST. LOUIS, MO. — Beveik
Republikonai atsivežė su sa kol ju padupezninkai iszkels
didato, Stevensono pavyždi ir vimi savo moteris.
gavės ta vieta.“
į visi taxi draiveriai staiga suju vardus.
myliu in valanda ir jos vejai , straikavo, St. Louis mieste ir
Viesulą, praminta vardu
Maryland Gubernatorius sa nori palikti ta pasirinkimą
Czia televizija daro puiku,
Demokratai intarinejo Reuže griecziau negu szimta daug žmonių nebegalėj o vako kad jis yra dažinojes kad partijai, kad niekas jo negalėtu publikonus kaipo milijonierius bizni, nes daug delegatu, kad ir “Betsy”, praūžė pro Puerto
dvideszimts penkias mylias džiuoti in savo ofisus ar vėliau
daugiau kaip tūkstantis balsu intarti kad jis savotiszkai nori ir paskui patys prakiszo keletą tenai nuvažiavę, negaus vietos Rico, ir traukia in Bahamas
jau yra už Nixona. Ir isz viso szitus rinkimus vaidinti.
milijonu doleriu ant savo sei toje saleje, ir turės savo kam salas kai tas kryželis, pa in valanda. Bet laime vi isz miesto namo.
siems kad ta audra iszkeliaNors Eisenhoweris jau kele mo.
Tie draiveriai sustraikavo
randasi tik tūkstantis trys
bariuose sekti seimo eiga per ženklintas ant szito žemlavo
in
placziasias
mares
ir
netą kartu yra pareiszkes kadi Republikonai visai apie pi televizija, taip kaip mes seksi pio parodo. Tai buvo pirmu
už tai kad taxi kompanija buvo
szimtai balsu.
tine viesulą isztikti tas vie dasieke miestu kurie buvo pradėjus samdinti juodukus
Jis sako kad visi remia Nix Nixonas yra jo szirdies drau nigus nekalbėjo.
me kad ir Mahanojuje.
tas isz Caribbean juru. Szita
grasinami.
draiverius tose miesto dalyse
ona taip pat kaip jie remia Ei- gas, bet jis nei syki nėra pasa Demokratai visus kalbino ir
□ □ o
kur tik baltieji žmones gyvena.
senhoweri, ir niekas ant szio kęs staeziai kad. jis nori Nixo(Tasa Ant 4 Puslapio)
Pirkie U. S. Bonus Sziandienl viesulą keliavo dvideszimts

Audros Aukos Pennsylvanijoje

8 Žuvo; Daug Sužeistu;
Puse
į “ Milijonoir Iszkados

SOVIETAMS
REIKALINGI NAUJI
VERGAI

Isz Amerikos
REPUBLIKONU
SEIMAS

Gub. McKeldin Nestor
Priesz Richard Nixona

Platinkit “Saule”

SKIRTUMAS TARP
REPUBLIKONU IR
DEMOKRATU

LAKŪNAS
ISZGELBETAS

Viesulą “Besy” Praūžė

TAXI DRAIVERIAI
SUSTRAIKAVO

SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

No.158—A p i e Kapitonai
gas kriminaliszkas apraszyDabar, miestuose sunku pa — Gal jusu draugai yra
New York, N. Y. —
Stormfield Danguje; Pabegenusiminė ir neramus laike Pasaulio Lietuviu kongresas nelaimes naszles kaip sekreto- mas, 202 pus, 50c.
žinti boba nuo vyro.
szios bedarbes, tai pasakykite yra numatomas 1948 metais. riene. Kur tik sutikdavo koki
No.103—Vaidelota, apysaka le; Kasgi Isztyre; Prigautas
Ponia F. Fooshes sugalvojo jiems kad užsiraszytu sau Tokia mintis vyravo rengimo pažinstama apkalbėdavo ja ne- isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
No.160—Apie Po Laikui;
gintis nuo uodu, kurie jai ne “Saule”, o bus jie jums už tai komiteto pasėdyje, kursi invyežio iszimta isz Lietuviszku
Jaunimo Centro namam Chi- davė ramybes. Tam tikslui pati dėkingi, nes “Saule” priduos ko pereita sanvaite. Praloto
Keliolika dienu priesz teis užlieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
cagoje žeme paszventinta ir •padare pragaro maszina, lei- jiems smagu gyvenimą ir nu Jono Balkono sumanymu, dve mą naszle nusidavė in bažny- dideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszpamatam prakasta, Liepos dvi- dlžianczia uodams kenksmin varys j u nuliūdim a.
jų metu laikas duos daugiau czia jieszkot suraminimo mal No.111—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
deszimta diena.
gus nuodus ir, ja pakabinusi
galimybių baigti organizuotis doje savo nelaimėje. Ir atsiti talpinusi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
Iszkilmese dalyvavo daug paluby, iszejo aplankyti savo
bendruomenem Argentinoje, ko teip, jog kad iszeidama isz Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi
“
Talmudo
Paslaptys
”
žmonių ir jaunimo. Iszkilmes drauges. Gryžusi sužinojo, kad
Brazilijoje ir kituose krasztuoba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kū
ŽYDU TIKYBOS
pradėjo Lietuviu Jėzuitu Pro butą gaisrininku. Nuostoliu
ne kuri gryžo isz rinkaus: Pa- sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
se.
:: PRISAKYMUS ::
vincijolas T. T. Krisztanavi- padaryta per deszimts tukstan
Po sėkmingo kultūros kon sikloniojo sulaikė naszle ii- nu- Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyna,
czius, S. J. Paszventinimo apei eziu doleriu, ir, uodai iszkile
Labai užimanti apysaka
greso ir dainų szventes, reikia j siszypsojus szetoniszkai pasa- Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
gas atliko Kananauninkas J.
No. 166—Apie Sūnūs Malir visos bobos; Teipgi juokai,
ilgesnio tarpo kad galima butu
Paszkauskas.
Per paczta, 25 Centai
sukelti vėl visuotini Lietuviu — Puikios kalbos eina apie rodos, trumpi pasakai tymai ir kiaus; Iszklausyta Malda
Žodi tarė Lietuvos Konsulas Dreses, sukneles jau dabar
Vargszo; Geras Medėjus. 20a.
tave poniai Grivinskiene, nėr t. t., 52 puslapiu, 20c.
susidomėjimą ir sujudimą.
Daktaras P. Daužvardis ir kiti atostogų laike visai isz mados Saule Publishing Company,
Tada ir bus keturios de- ka. iStebiuosiu jog da eini in
No. 112—Trys apysakos apie
No.l72~—Apie Duktė Mariu;
svecziai.
bažnyczia
su
neteisinga
prisieyra iszejusios. Moterys, bobos Mahanoy City, Pa., U.S.A. szimts metu Lietuvos Nepri
pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
Namai manoma užbaigti sta ir mergpalaikes nori neszioti
klausomybes sukakeziai. Leng ga ant sanžinios.
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20o.
tyti 1957 metais. Jie kasztuos kelnes kaip ir vyrai, bet bai
— Ponia sekretoriene at Kristupą; Juokingi szposelei;
viau bus ir (parengti programa,
No.173—Apie Talmudo Pa
Lietuvos
apie penkis tukstaneziu dole siai užpyksta kai vyrai jas ima
ir sukelti leszu, nes be Ameri sake meilingai
O naszle,z nelaime,z Kaip traukt giliukingai Einiki slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszriu.
lygiais su jais.
Generolinio Konsulato kos Lietuviu paramos bus sun tai yra toks dalykas apie kuria ir kiti szposeliai, 20c.
davinėti Pinigus. 45 pus., 20a.
Namuose bus sale, kurioje
ku isz kitur pasiekti Amerika. galima sakyt sziandien man,
No.U6—Istorija ape §ieraNo.175—Kuczios Žemaites;
galės tilpti apie septyni szimMoterys ir bobos dabar rei New York Pajieszkomi (Mat vis pas mus tu leszu, tu ryto tau. Sziandien man tas at ta. Puikus apraszymas. 119
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
tai žmonių, asztuonio klases kalauja lygias teises su vyrais.
sitiko,z nesO kas gal žinot ant ko puslapiu, 20c.
Asmenys
darė Anglis; Kaimiecziu AimaLituanistinei mokyklai ir kuk Tai ir mes joms tai pripažinsKongresas numatoma su- nuipuls vėliau.
No.119—Keturios istorijos, navymai; Eiles; Kokis Budais
iai jaunimo organizacijom.
tame. Tegu jos ima ulyczias Akelyte-Skudiene, Ona, duk szaukti New Yorke, ten, kur
Tai pasakius, nesidavė jau apie Gražia Haremo NevalninApgavikai Apgauna Žmonis;
Statyba vykdo Inžinierius szluoti kaip vyrai daro. Tada tė Vinco, isz Marijampolės vai. yra daug Lietuviu ir kur gali- užsilaikvt ant tolesnes kalbos,
1 ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Augustinaviczius.
jos bus tikrai vyrams lygios.
Antanaitis, Petras isz Pusza- ,ma butu daryti inspudi politi- nusidavė savo kėlu.
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
loto.
niam centram. Antrinis miesBuvo tai isz ryto, ta paezia1 20c.
♦
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
Stasys Czibiras yra pirmasis
New York, N. Y. —
Brinkaite-Petkuniene, Mari tas tam tikslui mažiau betiktu, diena, kuria naszle ketino nu- No.120—Dvi istorijos apie
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
Lietuvis advokatas Adelaidėje, Taxicab draiverys ir trys ke ja.
(Kaip apie Bostoną ar Chica- paduot in suda.
Valukas isz girios; Ant nemuAustralijoje. Jisai yra kilęs isz leiviai buvo sužeisti, kai tas Buban-Paszinaityte, Izabele,
no. 58 pus., 20c.
Vilniaus kraszto, pokario metu taxi susimusze in medi iii Cen-/ jos sesuo Miler, Alena ir brplis Kongreso rengimo komitete szlebe, idant apsivilkt ir rengKitokios Knygos
No.127—Trys istorijos apie
mokėsis Vokietijoje, Lietuviu tral Park ir Sixty-fourth St., Paczinaitis. Petras.
ir jo dalyse yra dabar septynio- Gs in kelione. Paėmus szlebe Duktė Pustyn iu; Peleniu te;
(Kasselio) ir Vokiecziu “Eich- apie vienuolikta valanda isz
Grigo (Grigalauskas) Fily- lika asmenų. Numatoma ji pa- isznesze ant gonkelu idant isz- Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
statto” gimnazijoje, 1947 m., ryto. Taxi draiverys sako kad
didinti telkiant 'būtinuosius kratyl dulkes. Sztai pakraezius No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapczin
nuvykęs Australijoje, kur pra jis nebegalejo suvaldyti savo Kažemekas, Feliksas.
darbo specialistus muzikos, kelis kartus'iszipuole kokia tai dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
džioje dirbo miszke ir papras automobiliaus ir taip susikūlė Kazlauskas, Pranas.
sporto ir kitokiom sritim.
popierele isz kiszeniaus. PakoNo.132—Trys istorijos: Apie 25c.
tu darbininku ligoninėje, kol su .tuo medžiu. Visi buvo nuMaszalaitis, Jurgis, sūnūs Propaganda, mano Pralotas Hus nuo žemes norėjo jaja suNo.180—Kvitu Knygute
galėjo pradėti toliau mokintis veszti in Roosevelt ligonine. Jurgio isz Leicziszku kaimo, J. Balkonas, turi pribandinti plcszint, nes su nenoriu prade- Anglorius isz Valencziojs, Kodel Iszmokejimo Pinigu LigoUniversitete. Advokato moks Daktarai sako kad nei vienas Gudeliu valsczio, Marijampo- seimo minti taip, kaip buvo vi- j° skaityt, Jėzau! Marija! Ta- žnas daigtas turi savo vieta;
Ka pasakė katras paeziuojas, n i am s. 35c.
lus baigė praėjusi pavasari.
nebuvo labai pavojingai sužeis les apskriezio.
suomene paruoszta kultūros re ir puolė kaip negyva. Ant
180 —Kvitu Knygute
76 puslapiu. 25c.
Taip pat yra insigyjes lakū tas toje nelaimėje.
Meszkauskas, Jonas, isz Pu- kongresui ir dainų szventei.
riksmo motinos atbėgo vaikai,
No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaus
nes leitenanto laipsni, aktyviai
szaloto.
o matydami ja guliuezia su
-------------- —
Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
dirba Lietuviu visuomenėje,
Miglinas, Jonas ir Karolis,
New Buffalo, Mich. —
szmoteliu popieros rankoje paKeliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
yra Baltu Tarybos narys.
suims Jurgio, isz Baksziu kai Penki Chicagiecziai užsimusze szauke:
KataliBeda; Tamsumus prigauna. 58 No.194—Trumpas
mo, Alytaus apskriezio.
kai ju automobilius buvo su- — ^as Lau motinėlė?
kiszkas Katekizmas, pagal iszpuslapiu, 20c.
Argentinos valdžia meda
Miles-Paczinaityte,
Alena, naikintas ant kryžkelio, kai jis — Tns, tas, sudejavo paguldima Kun. Piliauskio, su
liais apdovanojo Lietuvius P.
jos sesuo Buiban, Izabele, ir susimusze su New York Cen- duodama jiem szmoteli popic- No J 33—Dvi istorijos: Neuž
nekurias Naudingai^ Padėji
Pivariuna, J. Buoza, J. Baliu
brolis Paczinaitis, Petras.
tral traukiniu. Žuvusieji buvo ros* Buvo tai nuo senei jieszko- mokamas Žiedas, Drūta Alks
mais. 35c.
ką, O. Szeszkįene ir J. R indžiu.
Mitkaite (Mitka), Barbora Peter Levine, jo žmona, ir ju dama kvitos nuo užmokėtu pi- ni. 62 puslapiu, 20c.
No.196—Stacijos arba Kal
No.134—Dvi istorijos: Baisi
Jie nusipelne sveikatos reika
ii* Cecilija, isz Pumpenu mies vaikucziai ir ju Susiedu jaunas nigu už miltus ir už kuri buvo
lams.
vaikas.------------------------------ | aipskunsta. Dabar atsiminė ko Žudinsta, Urlika Razbaininka, varija Viesz. Jezuso Kristuso
to, Panevėžio apskr..............
Mielas Rytas
15c.
kiu 'budu indejo kvitą iu ki- 43 puslapiu, 20c.
Mykolaitis, Vytautas, sūnūs
No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—Graudus Verksmai
szeniu. Kupczius atėjo viena
Keturi Lietuviai žaidė So
Jurgio.
Kas mielas rytas,
SKAITYKIT
karta kalbėdamas jog reika lažinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Apvietinėje krepszinio komando
Paczinaitis, Petras ir jo' sese
vos auszrele
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
lingi jam yra pinigai duoda tas. 61 puslapiu, 20c.
je, kuri buvo atvykusi in Ar
rys Alena Miler ir Izabele Bu“SAULE”
Tik trykstelia dangaus
mas kvitą už aptaikytus pini No.l3S—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
ban.
gentina, Buenos Aires. Koman
kraszte,
PLATINKI!!
gus, nes da. ta paezia nakti pra- bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. Pa
dos Kapitonas buvo Lietuvis,
Petkuniene-Brinkaite, Mari
Asz troksztu galo savo
losze visus pinigus isz kazyru. Kuzma Skripkorius Likos Tur gal senoviszko būda, 15c.
Kazys Petkeviczius; kiti žai
javargui
No.198—Gromata arba Mu
Kas toliau dėjosi tai jau galite tingu Ponu. 35c.
dėjai, Vytautas Kulakauskas,
Piliukaitis, Viktoras isz DaiTeiraujuos augsztyje
Stasys Stonkus, ir Algirdas
lucziu-Versnuipiu kaimo, Alvi
HERODOS BOBA žinote.
No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
žydrame.
Dabar teismą perejo ant nau Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz groma
Lauritenas.
to vals., Vilkaviszkio apskr.
Szvelnus vejalis mane
dos naszles. Advokatas isztrau- Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
Pruzinskiene, Agota.
Vieszbutyje juos aplanke
(Tasa nuo 3-czio puslapio)
sveikina,
tojaus Jeruzolima. 10c.
ke teismą isz sūdo, o kupczius lapiu, 20c.
Buenos Aires Lietuviai, “Lai
Szetkus, Juozas, isz SzaukeApkaista veidas rausvumą,
nu, Tauragės ap.
kas raszo, kad Lietuviai spor
laimes neturėjo ant užmokėtu džiaugėsi jog pats nepakluvo No.144— Apie Ranka Ap No.200—Eustakijuszas. Is
Ir, rodos aniuolas in
'Szimkeviczius, Gvidonas.
tininkai laikėsi kartu su kitais
pinigu pakvitavones prie sa in koza. Dabartės isz visu sza- vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
padanges
Szipulis, Jonas, isz Vadžgi ves, nes dingo, nežine kur. liu atsirado ir prieteliu, o kurie Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
ir tarp saves kalbėjo mažai, ne
Masin: ir tau jau ežia
rio’ kaimo, Szimkaieziu vai., Kupczius innesze skunda in su kalbėjo, jog teip doros ir tei va Zokoninka Bernadina. • 61 No.201—Istorija apie Amži
buvo laisvumo nei sporto žai
vieta.
Raseinių, ap.
na Žydą. Jo kelione po svietą
dynėse, nei elgsenoje. “Visa
da, nes sudsa neaipkaltino nesz- singos moteres kaip Grivins puslapiu, 20c.
Skudiene-Akelyte, Ona, duk les, kuri prisiekė jog rokunda kiene nesiranda visam mieste,
ir liudymas apie Jezu Kristų.
laika mus stebėjo politrukai.
No.145—A p i e Velniszkas
Pukius apraszymas. 20c.
tė Vinco, isz Marijampolės vai. užmokėjo. Bet ant to nedoras ir jog žinojo nuo senei jog
Užtekdavo ju žvilgesnio, kad
Malūnas Kaip Studentas Lo
SAPNAS
MOTINOS
Stankeviczius, Vladas, isz kuipczius nepaliove, surado to naszle buvo dora motere ir jog jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, stebuklin
su mumis kalbas Lietuvis žai
Ginczioniu kaimo, Seiriju vai. kiu žmonių kuriuos prikalbins, josios nekaltybe iszais ant buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motino#
dėjas, atsipraszes, pasitrauk SZVENCZIAUSIOS
Striauka, Jonas, seniau gy idant (prisiegtu, kad patys gir virszaus. Toki yra navatni bu puslapiu, 15o.
tu.”
Garbei. 15c.
;
... MALDA ...
;
dai
žmonių.
Pirmiau
apkalbę
venęs Riverton, Illinois.
dėjo nuo nehaszninko lupu jog
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
;
Viesz.
Jėzaus
ir
j
motere,
o
dabar
szlovina
in
pa

Tumasonis,
Antanas,
isz
No

kalbėjo kad da. ne užmokėjo
Vienas Žurnalas pasiulino
tu, Stebuklas Kuczios NaktL kių Seraphiszkas Officium. 15a
danges.
rokundais už miltus, per ka
savo skaitytojams pasisakyti ■ Motinos Szvencz. ! rage! iu kaimo, Seiriju vai.
62 puslapiu, 20c.
Uogintas, Jonas, isz Kap- naszle,likos apskusta už netei
(TOLIAUS BUS)
savo troszkimus, norus, kurie
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Uisisakyti Knygas;
cziunu kaimo, Pūszaloto vai., singa prisiega.
savo prigimtimi butu sunkus
Sapnas Motinos SzvenPavojinga Klaida. 45 pus., 20c
Biržų ap.
_
•Galite dabar sau perstatyt
ir nepatogus atvirai iszreikszcziausios,
mieganezios
No.152—Apie Kajimas, Drū 1I3F Užsisakant knygas is*
KATALOGAS
• Valantinas, Antanas ir jo sū kokiam verksmingam padėji
ti.
ant kalno Alyvų, žemei
tas Petras, Nuogai i s. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
nūs Vaclovas.
me radosi naszle. Visi tie ka
“Turiu,” atsiliepe skaityto
KNYGŲ
Batanijos,
bažnyczioj
lapiu, 20c.
tik numeri knygos. Pinigus
Valinczius, Juozas, sūnūs priesz tai gailėjosi josios, tai
jas isz Bostono, “kad mano
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
No. 155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-OrJuozo, gyveno gal Worcester, dabar pradėjo visi ja niekint ir
žmonai kas žada atimtu, kad ji
Visi pirmieji Katalogai dabar Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino MoMass.
bianrint ir visam mieste nesi
negalėtu nei žodžio isztarti.”
Knygos Did. 3%x5% col.
yra negeri. Szis Katalogas piu, 35c.
ni-Orderi, o jeigu norite pini
Venslovaite, Stase, duktė rado ypatos, kuri gailėtųsi
TIKTAI, 25 Cts.
užima visu anų vieta, todėl
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
Juozo.
naszles.
Rusijoje susirūpinta popie
užsisakykite knygas isz
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
— O-ho! Tai geras szakneriumi, nes reikia perspausdin
SAULE PUBLISHING CO.,
Jieszkomieji arba apie juos
szito Katalogo
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa UdS’"’ Nepamirszkite dadeti
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
ti milijonai nauju vadovėliu,
Consulate General of America, lis! Kalbėjo nekurie tai tikra
Nr. 1956
deszimtuka ekstra del prisiunslaptį. 61 puslapiu, 20c.
kuriuose Stalinas butu nuvai
žinantieji maloniai praszomi ragana neturėdama jokio susitimo kasztu.
mylejimo ant kitu melage ir
No.151—Apie Vaitas Szvilnikuotas.
atsiliepti in:
ISTORIJOS, PASAKOS,
Istorija Apie . . .
skuipumo pikta kaip szetonas!
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
APYSAKOS,
IR
T.
T.
41 West 82-nd Street,
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
Ji prie visko tikus, kalbėjo
“AMŽINA ŽYDĄ”
Dabar pama.rese moteriszkes
New York 24, N. Y.
turi būti siusti vien tik ant
kiti. Kas gal žinot kas da slėpė No. 101—Kapitonas Velnias, nukas Karalium, 62 pus., 20c.
ncs'zioja kelnes ir kelnaites, o fo kelione po svietą ir lindimas
szio adreso:
si. Vyras josios kone staigai Puikus apraszymas, didele No.153—Apie Gailuti, Du
d.pie Jezu Kristų
vyrai savo kelnių kiszeniuose
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
l’irkie U. S Bonus numirė, o priek tam galima vis- knvga. 404 puslapiu. 50c.
Per paczta. 25 Centai
laikosi tik Tūlas.
Mabanoy City, Pa., - ĮĮ. S, M
I kc dasiprast.
No. IH2— Prakeikta, meilin lapiu, 20c.
SAULE - Mahanoy City, Pa

Kas Girdėt

Pypkes Durnai

i

w

“SAULE’ ’

Price $3.00 s,a*‘ ,■ol”, “,l‘COLORS:

Red, Black, Green,
Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.Al

SAPNORIUS

ka tokio ant Grivinskienes, o
tykiai su savo prisiegele na vyras eidavo su mažesnais vai
Svarbus
Praneszimas
toji vela jau nuo senei pasakė
mon, rodos nieko neatsitiko. kais ant spaceriaus, o ne
ka aipie ja mislino.
Draugai žiurėjo paskui ji su trokszt bažnyezioje. Nematy
Mes
mėgstame
teisingysta
ii
damas iszejo isz bažnyczios, o
graudumu.
Su 283 Paveikslais
C
Kožna. metai atsibuvinejo Į
geidžiame,
kad
ir
visi
teisiu
— Tik. vyreliai sarmata, pastanavijo vela insmukt prie
miesteli zobovele, ant kurios ; (
160 Puslapiu
j!
lupos idants pasakyt pamoks idant tokia boba vestu savo pabaigos nuobažanstvos. Nes gyste laikytųsi. Todėl, tankiai sueidavo visos ženklivesnes
primename, idant kožnas skai
j 8 col. ilgio, 5% col. ploado
lą kad dirstelėjo ant szypso- vyra taip už nosies! Paszauke ant nelaimes ta ryta nuobažanypats ant kurios ir musu po
tytojas,
kurio
laikas
pasibaigė
! Iszaiszkina sapna ir kas
jancziu draugu josios vyro, o sekretorius sūdo,, ponas Les- stva pasibaigė greicziau, o rus
nia Grivinskiene jau nuo poros
už
laikraszti,
kad
nevilkintu
il

I ateitoje stosis. Su priedu ]»
velau dirstelėjo ant laikrodžio. niauskas. Kibą jisai neturi ne ti motina tuom kart iszeitinejo
valandų
pradėjo
renktis,
visam
Na, tada dingo visas juokas su itrupuczio sarmatos, jog teip isz bažnyczios kada Kazukas gai su atnaujinimu užmokes- name vieszpatavo nepaprastas ' planatu ir visokiu burtu. Į>
sirinkusiu draugu! Nenusigan- duodasi jai už nosies v ėdžio t ? norėjo i neit. Kol dasi prato kas ties, nes ilgai negalime laukti. rengimas. Kada jau buvo vis I Knyga in minksztoe popieros virszeliuose. :: :: ]»
dus motere iszbare nemielaszir- “Nelaimingas” -Grivinskas su juom dėjosi, aplaike kelioli Juk del visu yra tas žinoma, kas gatava ponia Grivinskiene
kad darbas pabrango, popiera
Pinigai reikia siusti su J •
dingai visus, o kad galėtu tai tuom kart jautėsi suvisai už- ka ypu per žandus nuo motinos
su savo vyreliu nusidavė ant
ir
kiti
intaisymai,
nes
uždyka
užsakymu:
butu visi pasislėpė in peles ganadintas isz savo gyvenimo, jog net nauja kepure nusiryto
zoboveles. I liejimas ponstvos
laikraszczio
negalime
siuntinė

Tiktai,. . . $1.00 į
skylute, o ir atsinorejo jiems buvo sveikas ir linksmas, pil nuo galvos in grabe.
Grivinska davė ženklą visiems
ti.
Musu
agentai
yra
guodoti
nuo to laiko tokiu szposu. velis nuolatos augo didyn, o — Palauk tu niekadejau,
ant juoko, o labiause ponia
Saule Publishing Co., ]>
Tuom kart pacziulei nusidavė reikalai po vadovysta savo pa- asz tave iszmokysu, kas tai yra skaitytojai ir nuoszirdžiai de Lesniauckiene paėmė ant dan
kavoj
ame
visiems
už
platinima
(
Mahanoy City, Pa.,U.S.A b
cziules ėjo kanogeriausia. Pik krikszczioniszkas privalumas!
tų duonkepe. Orkiestra tame
“
Saules,
”
lai
visus
Dievas
už
ti draugai kalbėjo jog Grivins Tarė motina.
Saule Publishing Co., Į>
laiko koilgiausia ir visame lai laike pradėjo grajint linksma
kas yra panaszus in paukszteli
Visi pereigai pradėjo juok
Mahanoy
U.S.A j!
valcuka, kad sztai prisiartino
DabarCity,
PoPa.,25c.
kuris gimęs kletkoje nežinojo tis, o ne vienas mistino sau, jog mina. Platinkite mylimi broliai vienas isz ženkliviausiu sve- 2SFA - B - CELA‘:y£S
ir sesutes jusu laikraszti, o mes
kas tai yra luosybe, ir josios ne motina negerai apsieina su sa
Did. 5x7 col. j!
už tai busime jumis szirdingai cziu ir paprasze jos ponia Gri 64 pus.
geidė.
arba
pradžia
t
vo daaugusiu šuneliu ir kaip su
dėkingi. — “Saules” Redyste vinskiene szokt, o kad abudu
— Reike pripažint kožnam kūdikiu apsiėjo. Ponia GriSKAITYMO į
buvo riebus per tai pradėjo vi
teisybe, trauke toliau ponas vinckiene vienok atmynė ju
si juoktis isz navatnos poros.
RASZYMO
■:j
...ir...
— Ar tai ne sarmata! Tarė
sekretorius. Motere ir privalo mislis ir tarė:
Le s n i a u cki e n e
pa s t a n a v i j o
turėti savo privalumus ir tie — Nedarau jokio skirtumo ponia Lesniauckiene, už teip j abudu pervest, nes Grivinskie
sas. Nes stotis tiesiog skudu terp mano vaiku. Vaikai turi maža daigteli muszt jaunikaiti | ne matydama miera savo nevičiu josios rankose, tai jau per žinot kaip apsieit reikalais ant ulyezios, kone toki dideli donkos paleido savo dranga
daug. Jeigu mano pati užsima k riks z c z i o 11 y b e s p r i e s z a i s Die kaip pati! Ir ar tai turi vadytis kuris puolė kaip medis ant
motina ?
nytu su manim teip daryt.
vą, o jeigu tokis didelis cimbagrindų, o kitos poros ir ponia
— Nes, pone Lesniauske, las da to ne iszmoko, tai reike
Teip, teip akyse ponios Les- Lesniauckiene puolė ant virpertrauke greitai pacztoris Bu- su juom apsieit kaip su kudi- niauickienes apleidimas Misziu szaus.
jokas, kaip-gi gali ponas suly ■kiu.
buvo mažu daigiu.
Dideli juokai pastojo ant sa
Dabar žinau ko tos
gini savo puikia, jauna pacziuNorints pone duonkepe ir les jog net orkiestra turėjo nu- padaryta, klasta, kur ipati no
mergicos dejuoja,
le su tokia baidykla? Juk tai Paraudonavias jaunikaitis
isz sarmatos pakele skrybėlė ir poni sekretoriene ne labai su stot grait, o ponia Lesniauc rėjo ant padaryt, nes pati inJeigu katras kucas in kur
teip iszrodytu kaip aniuolas
su nuleista galva ėjo paskui savim sueidavo, nes terp juju kiene net iszsinere sau koja tu puole in kilpas.
iszvažiuoja,
pastatytas priesz velnią.
— Nuo tosios dienos'žino
Nugi ko? Ba su kožna
— Na, na, ne niekink mote- motina, nuo to laiko jau dau buvo didele neapykanta. Toji rėjo eiti namon, prislėgdama
giau neapleido Misziu Szventu. paskutine nuolatos iszrasdavo atmoket savo nevidonkai už ma neturėjo didesnes nevidonvedžiojasi,
res teip baisiai, isztare sekretokos kaip Grivinskiene.
Kada mato kad rodos
rius nusijuokęs, bet buvo isz to
❖
❖
❖
ne bus, 1 a:ba i u žga n a d i n t u.
In keliolika sanvaieziu po
Tai turi in kur kitur
Teisybe poni Lesniauskiene
tam atsitikimu ponas Grivins
pust.
prigulėjo prie tu, ka ne spasakas pirma karta padare navatTada subegia seimąvoja,
bas nebuvo prilygyt prie locna daigta, be pavelinimo savo
Baisiai dejuoja,
nininkes duonkeputves. Kožna
paežiu les, o kuri priesz tai ne
Dievulio pagalbos szaukia, diena nusiduodavo abudu in
galėjo užbėgt niekaip savo myIsz dangaus perkūnus
karcziama, ant stiklo aluczio,
lemui Jonukui. O tai yra puo
s
traukia,
juokėsi su kitais vyrais rody
lė iu didele liga ir in trumpa
Be szunc balsai in dangų
dama bautus dantukus arba
laika numirė.
neeina, giedodavo ir gražindavo szmoSkausmas naszles ir sierateRūstybe Dievo neateina.
telus ant fartapijono. Kitokios
liu nesidavė alpraszyt isz teip
*
*
*
tokios meilingos moteriukes
netikėto atsitikimo. Visi paJeigu nekurios rūteles
nesirado mieste.
žinstami nors ne labai kente
Viena, pas kita nebegiotu
Teip mislino ir kalbėjo apie
Grivinskienes, bet 'žiūrėdami
miese Mt. Carmele, jaja visam miesteli vyrai. Moant josios gailesezio ir ne- vie
Tai isztikruju nieko ant
teres buvo kitokios nuomones,
nas iszliejo aszaras ant szermesvieto nedažinotu,
nes gal tame truputi užvydejo.
nu.
Kaip tik in šluba inbega,
Viena karta ir ponas Gri
Viena, tik ypata neturėjo jo
Vos ant kėdės atsisėda,
vinskas atsidryso girt Lesčio susimylejimo ant naszles, o
Dairosi in visas szalis,
niauckiene priesz savo paežiai,
tai buvo Lesniauckiene, kuri
Rodos nekalta avis,
nes graudinosi už tai vėliau jog
suvisai nesigailėjo josios.
O kada viską gerai
iszsižiojo nereikalingai.
Iu kėlės dienas po palaidoji
apžiūri,
Ar ir tu esi toks pusgalvis,
mui kūno, draugai suvejo kal
Tai ant visos dienos
jog tokia turi nuomone apie
bėjo apie smerti Grivinsko.
medega turi,
žmonis ka. nuolatos persėdi sa
— Varginga naszle yra la
O kada susieda,
vo laika kareziamose? Dirste
bai nusiminus, isztare vienas
Tuojaus pas kita kumute
lėk kas dedasi pas juos namie.
isz susirinkusiu, dabar bus jai
bėga,
Akyva esmu kaip tu jaja gir
sunku vest bandeli. Ne labai
Priloja visaip ant kūmos,
tam kada pažiūrėtum ant jo
einasi vertelgysta be vyro.
Be galo, be miegos.
sios kampu grinezioje ir kokia
— Ne teip nėra! Atsiliepe
Tai, szirdeles,
isz josios gaspadine. Abudu ei
ponia sekretoriene, neturi ji
Mano brangios rūteles,
na in karcziama gera ir valgo
tokio gailesezio kaip ji parodo.
Sumuria jusu vaikai,
kas jiems patinka, o vaikai ne
Visas verksmas prie grabo sa
Kaip koki parsziukai,
turi nei szmotelio duonos na
vo vyro tai tik buvo nuduotas
Per diena nevalgia klykia, mie. Vąrgszai vaikszczioje
galite man tikėt. Kalbate jog
Vieni stuboje pasilikia,
kaip ubagai net graudu žiūrėt
jai dabar bus sunku be vyro?
Kaip kada ir bliedes
ant ju, o iszrodo vidurys juju
Juk josios vyras Ibuvo namie
pasidaro,
grinezios tai ne apsakyt nega
tik zeras, o su jo smerte niekas
Kaip vienus stuboje
li, kalbėdavo ponia Grivins
namie ne persimainys.
uždaro.
kiene.
*
*
*
. — Na, na, gal ir geriau,
Ne kurie girdėdami tokia
Brangi didienele
kalba, sutraukė tik peczais,
kad vaikai ne pripras prie paatsilankykie, redalu, baudė Grivinskas danes ant rytojaus jau bobiszki
Del musu gaspadineliu
gint Lesniauckiene.
liežuviai pradėjo savo darba
prigelibekie,
juodint naszle.
— Gal but! O ar ir mes ne
Stalus nuvalyti,
turime vaiku? O ar nors rasi
— Tegul jai Dievas atlei
Szauksztus numazgoti,
musu grinezioje nors dulkele?
džia atsake tykiai ponia Gri
Ba kaip pavalgia iszeiname, Atkirto Grivinskiene. Reike
vinskiene. Ne vėlinu jai suvis
Tai pareja vakare juos
pripažinte jog grinezioje Gri
idant ir jai tokia nelaime ne
randame,
vinskienes buvo viskas szvaruatsitiktu.
Stalus sutersztus,
me, viskas net žibėjo ir kvėpa
Ne gana to jog turėjo naszle
BĮ indus apgliaumijusius,
vo nuo czystumo, teip, jog net
daug ergelio su keptuve ir nuo
O kaip užeina sziluma,
miela buvo pas juos užeit.
liežuviu 'žmonių, nes prisika
Dalaikyti nebus galima,
Szeszeta
vaiku
radosi
grin

bino kokis tai kupezius miltu,
Taip ant jus skundžias
ezioje Grivinsku. Iszskirant
tvirtindamas jos nebaszninkas
Kad 'baisiai del ju
neužmokėjo rokundos, nes,
negerai, Kazuko, kuris- buvo truputi
iszdykes, visi juos gire. Kožna
naszle 'žinojo' gerai jog buvo,
Neturi kur pasidėt,
Nedele
ponia
Grivinskiene
ėjo
rokunda užmokėta. Nes ant neTuri varga kentet.
isz ryto iu bažnyczia, o josios
(Tasa Ant 2 puslapio)j__ y

- Herodos Boba ^ORINTS visi guodotini pacziuoti ponai, kurie per
skaitys szita istorija, pasiliktu
mano didžiausi neprieteliai ar
ba kad juju guodotinos paeziules ipakisztu po uose szita isto
rija, bet negalų susilaikyt nuo
paraszymo apie rusta ir gar
binga ponia Grivinskiene, ži
nomos po visa apylinke kaipo
“smaka” arba da kitaip “He
rodos Boba. ’ ’
Guodotinas josios pacziulis
buvo žinoma, geru pavydalu
“pantaplo”. Kaip žinoma, ne
laibai tai tinkamas vardas del
vyru, kurie sudėjo randinima
valdžios in rankas savo pacziulei ir kaip Dievas pasakė roju
je in pirmutine motore: Jisai
(tai yra. vyras) bus tavo ponu,
suvisai ne iszsipilde. Nuo pats
ryto kada paprastinai ineidavo
in keptuve, ba ponas Grivinskis buvo duonkepiu, lyg devin
tos valandos vakare, kada ir
U'žraszydavo ineiga kasdieninia ir raudino viskuom, kaimo
rustingiausia o beda, jeigu ati
dengė koki neparedka. Ne da
rydavo jokio skirtumo, ar tai
buvo jauniausias duonkepis ar
pats ponas Grivinskas gaspadoris namo ir meisteris duon
kepis.
Kas diena nuo asztuntos ligi
devintos valandos vakare po
nas Grivinskis turėjo pavelyjima persedet drožiamoje “po
juodam erelu” arba “po gai
džiui” gerdamas spakainai sa
vo raudona aluti. “Žmogus tu
ri turėt kokia linksmybe” kal
bėdavo ne karta jojo prisiegele, o josios pacziulis negalėjo
tame prieszintis. Viena, karta
jojo pažinstami, truputi užvydus jam, kurie ne karta jam
padarydavo szposus, pastūmė
atgalos rankas laikrodžio visa
valanda, o nemislin damas nie
ko blogo persėdėjo puse va
landos daugiau, kad sztai su
triukšmu atsidarė durys inejo
“Herodas Boba”. Jau atidarė
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ti penkiolika doleriu.
sako kad jie nieko nei nepaju Republikonai ėjo anksti gul
Chicagos
Mayoras
Sveikina
Sveczius
— Ateinanti menesi Potts
to.
ti ir nieko nepaisė.
,
villes Sudas turės užtektinai
Jurininkai sako kad miglos
Demokratams rūpėjo vajus.
daiilbo, nes daug byliu turės at
buvo tokios tirsztos, kad jie
Republikonams rūpėjo pakanebegalėj o matyti ana Law jus.
likti.
—■ Vėsus oras.
rence upes krauta.
Demokratu moterėles iszro— Suhatoj pripuola Szv. — Buvęs miesto gyvento
Kai tik laikrasztininkai isz- de kaip Hollywood loszikes.
Liudviko karaliaus, o Tautisz jas, Juozas Krasnickas, isz Tamakves,
Rt.
3,
mėsininkas
del
Republikonu moterys iszrogirdo apie tu dvieju laivu susika. Vardine: Gilus. Ir ta diena:
A&P
sztoro
mieste,
numirė
muszima jie tuoj aus prisiminė de kaip kokios ponios.
1944 m., Paryžius Amerikieta nelaime kai Andrea Doria Demokratai skaitė pinigus.
cziu nuo Naciu iszleisvintas. Seredos ryta 10:10 valanda.
Velionis sirgo jau nuo pareito
laivas susimusze su Stockholm
Republikonai skaitė drau
Szventa. diena. Paryžiuje.
Spalio menesio, gydosi kelioli
ir nuskendo. Už tai jie tuojaus gus.
— Darbo Diena — Labor
ka sykiu Jefferson ligonbute
atidarė visas savo telegrafu,
Demokratai laikrasztininkus
Day, p r i p u o 1 a Panedelyje, Philadelfijoje. Gimęs Maharadijo ir telefono eiles ir lauke pasiuntė in virtuve su tarnais
Rugsėjo 3-czia diena.
nojuje, baigės to miesto Publi
žmiu. Ir jie giliai atsiduso kai ir tarnaitėmis.
— Buvęs miesto grosernin- kos High ir McCann’s School
daž.nojo kad ežia nieko panaRepublikonai perstatė laik
kas, Boleslavas Sadauskas, nuo of Business. Paliko savo paszaus nebebuvo.
rasztininkus savo draugams ir
800 E. Centre uly., pasimirė czia Teofilą (Kvederiute isz
kitiems laikrasztininkams. Be
Nedėlios vakara, 9:10 valanda Tamaqua); du sunu: Vinca ir
perstatymo RepubliSKIRTUMAS TARP tinkamo
in Pottsvilles ligon'bute. Velio Algerda, taipgi duktere Jean;į
konas su Republikonu nesikalnis nesveika,vo ilga laika. Gi savo motinėlė, Mare KrasnicREPUBLIKONU IR | bėjo.
męs Lietuvoje, atvyko in Ma- kiene mieste, keturos seserys:
Demokratai jieszkojo kur
hanojuje 1931 metuose. Paliko Maine Siliekiene, Emily BartaDEMOKRATU
Nors buvęs Prezidentas
susiras pokerio kortu loszima.
tams. Trumanas visa Demo paskutini lapa kaipo Demo
vienatini sesereni Alberta isz sziene, Aldona Lahutskiene vi Harrv Trumanas, (po desziRepublikonai klausė kur
kratu partija suskaldė, kai
kratu partijos atstovas pasiDetroit, Mich. Laidotuves in- si isz miesto, Eleanora O’Hara, nei) lakai darbuojasi ir sten jis stojo už New York vals rasze ir sau politini graba
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
■ golfo loszlmo vieta ar kur j u
yyko Ketverge, isz Graboriaus isz Ohio; taipgi ’broli Vinca, giasi paniekinti Adlai Stežmonos gali loszti “Bridge”.
iszsikase. Visi jo draugai yra
tijos Gubernatorių Averell
L. Traskausko koplyczios, 535 Coaldale.
vensona (antra nuo kaires)
Harrimin. Visi tikėjosi kad
dabar ji apleidę, ir pats Ste- visiems pundino; arielka plau Demokratai didžiavosi.
W. Centre uly., su apiegomis in
Republikonai aiszkinosi.
jis su kitais delegatais ir
Trumanas parems Stevensovensonas yra pasakęs kad ke kaip Nemunas.
Szv. Juozapo bažnyczioej de
Kai Republikonai pasikvie Demokratai visus vaiszino ir
kandidatais
sutiko nusi na, bet Trumanas vieszai pajam lengviau ant szirdies ži
Elk City, Idaho. —
vinta valanda ir palaidotas in
reiszke ir parode kad jis nie noti kad Trumanas priesz ji, tė sveczia ant arbatėlės, sve- beveik prigirdino.
Frank Small, lakūnas in Mis- traukti paveiksią. Su jais
parapijos kapinėse.
Republikonai tik arbatėlė
nes tada Republikonai nega czia gavo arbatėlės, o ne virito
saula, Montana, nuleido savo yra Mayoras Robert F. Wag ko bendro nebeturi su Ste— Kita sanvaite: Nedelioj
siulino.
vensonu, ir kad jis remia ta
les ji kaltinti už visas Tru- ar trajankos.
eroplana ant žemes, isz jo isz- ner (po kairei) isz New York
pripuola keturiolikta Nedelia
Harrimana. Trumanas taip
mano klaidas ir jo adminis
Vieszbucziuose Demokratai Demokratai visiems ranka
lipo ir tik kelis žingsnius pa ir Mayoras Richard Daly,
po Sekminių, taipgi Szv. Zefeisztiese.
tracijos suktybes.
baisu triukszma kele.
ėjo ir krito negyvas. Daktaras sreimininkas visiems delega vieszai pasiskeldamas savo
rino, o Tautiszka Vardine: Gai
Republikonai lauke persta
Republikonai užsilaikė ir
sako kad jis gal beskrisdamas
lutis. Taipgi ta diena: 1920 m.,
tymo.
susirgo szirdies liga ir vos spė mo ar pagelbos, jau priesz sei- deszinioji ranka buvo nuszauta
6,100 IN VIENA tik pakukszdomis kalbėjo.
Amerikoje moterims buvo duo jo savo eroplana nuleisti ant ma delegatai isz valstijų kurios isz ko iszrodo, policijantai spė
Demokratu kandidatai turė Demokratai nežinojo kur jie
ta teise vetuoti, balsuoti; 1934
SANVAITE
jo būti policijos sergstami kai eina ar prie ko jie prieis.
žemes. Jis per kelias dienas su turi daugiausia balsu, yra pa- ja, kad ji stengiesi atsiginti ar
m., Hitleris pareikalauja, kad savo eroplanu buvo vėžės rei reiszke kad jie visi kaip vienas bent savo veidą apsaugoti.
Republikonai atvažiavo tik
jie iszejo ant ulyczios.
butu sugražinta Saar apylinkes kalingus daigtus vyrams kurie stoja ir remia Nixona.
Jos vyras Willie J. Danner
Republikonai lauke kol ju in sveczius, gerai žinodami kad
Pabėgo Nuo
miestai Vokiecziams, ir parei gesina baisu gaisra in Nez
Bet kai kurie Prez. Eisenho nuėjo pas valsitjos policijantus
draiverys, szauferys jiems ati viskas tvarkoj.
kalauja, kad taika butu suda Perce miszka.
werio patarėjai jam pataria in Mantua ir jiems pasakė kad
darė automobiliaus duris, pirm
Komunistu
ryta su Prancūzija.; 1873 m.,
jis
parėjo
apie
vidurnakti
ir
ra

kad jis pasimokintu isz Demo
negu jie iszlipo isz savo limo- KOMUNISTU
pirmas vaiku darželis vieszos
do
savo
žmona
nužudinta.
kratu kandidato Adlai StevenBONN, VOK. — Daugiau zinu.
mokyklose buvo atidarytas in
Philadelphia, Pa.—
sono ir paskelbtu kad Repub Jis nėra kaltinamas už savo! kaip szeszi tukstaneziai vienas
Demokratai pasielgė kaip KINIECZIU LAIVAS
St. Louis, Missouri.
Petnyczioje 17 d., Rugpiuczio, likonai pasirinktu keletą kan žmonos nužudinima, bet polici szimtas žmonių in viena trum gyvi mužikai.
NUSKANDINTAS
■—- Pu'blikines mokyklos pra netikietai, sužinoti kad po didatu del Vice-Prezidento vie jantai vistiek ji laikinai yra pa sanvaite pabėgo isz KomuRepublikonai kaip gyvi po
sidės Seredoj, Rugsėjo (Sept.) nios Irenos Lavickaites Kara tos, kaip Stevensonas buvo pa sulaikė, kol jie dar daugiau da- nistut valdomu krasztu. Be nai.
TAIP AI, FORMOSA. — Kipenkta diena.
žinos, kaip ten viskas atsitiko veik visi jie atbėgo in Vakaru
lienes, žmonos Vytauto Kara daręs.
Demokratu seimas iszrode niecziu Tautininku Apsaugos
— Panedelyje pripuola Szv. liaus motinėlė, a.a. Natalija
ir
kur
jis
tuo
laiku
buvo.
kaip tikros vaiku cirkos.
Tai butu gera propaganda ir
Vokietija. ;
Ministerija pranesza du KinieJuozapo Kalasankto, o Tau Lavickiene, žmona Stepono La- geras pagarsinimas, nors EiRepublikonu
seimas
iszrode
Visi szia vasara tarp penkių
cziu tautininku kariszki laivai
tiszka Vardine: Vizgirdis. Ir vickio sulaukus 65 metu amži, senhoweris gerai žinotu kas
kaip
ponu,
bagoeziu
Opera.
ir szesziu tukstaneziu žmonių
susikirto su Komunistu l£inieta diena: 1838 m., Bostono, pasimirė Chicagoje Rugpiuczio
Per
Demokratu
seimą
poli

cziu
laivais, netoli nuo Matsu,
kas sanvaite yra palike savo
bus paskirtas, kaip ir Steven
Mass., mokyklos pirmaji syki 4-ta d., o tapo palaidota Rug
namus ir atbege in vakarinius cijantai turėjo sunku darba ir kad keli Komunistu laivai
sonas žinojo. Bet reklama, biz
KAS
PASIMIRĖ'
pasisamdė muzikos mokytoja piuczio 8 d. Aszen raszantis
krasztus, nuo Komunistu. Ir vesti kandidatus namo po vi buvo gerokai apszaudinti, o
nis ir pagarsinimas, propagan
del vieszuju mokyklų; 1928 m., sziuos žodžius su jaja buvau
vienas buvo nuskandintas.
nežiūrint tai kad Komunistu sos nakties baliavuojimo.
da butu geras dalykas.
Kellog-Briand taikos sutartis susipažinęs kaip ji ežia pareitu
Republikonai tuos policijanKiniecziu tautininku minis
Eisenhoweris nieko nesako, Surastas Negyvas Sa propaganda dabar stengiasi
buvo sudaryta Paryžiuje. Dau laiku pas duktere ir žentą vieterija sako kad nei vienas isz
aiszkinti kaip gera gyventi po uts sergėjo.
o jo patarėjai užsigina kad jis
vo
Vieszbuczio
giausia darbo ir prakaito del sziejo, tai drąsiai ir galiu sa
Demokratai jieszkojo saliu- jos laivu nebuvo nei biski suKomunistu valdžia.
nutarė diena ankseziau iszvaszitos sutarties padėjo Ameri kyti: tai buvo nepaprasta mo
musztas.
1
In Schirnding, buvo pa nu, kliubu ir kitu užeigu.
žiuoti in ta seimą, už tai kad
Kambaryje
kos Sekretorius Frank B. Kel tore, bet karszta Lietuvos my
skelbta kad pirmieji . Vokieiszkilo tas nesutikimas, ir nesu
logg. Szita sutartis pasmerkė lėtoja ir, tarytum iszminczius,
sipratimas kai Stassenas pra
CHICAGO, ILL. — Keturios cziai, paleisti isz Komunistsz- Ponia Rooseveltiene Ir Ponia A. Harriman
kara. O Rusija buvo pirmutine labai protautjanti. Amžina at
dėjo savo propaganda iszmesti deszimts dvieju metu amžiaus kos Czekoslovakijos, per Rauisz szeszios deszimts trijų tau ilsi! O jos vyrui, Staiponui LaVice-Prezidenta Nixona. Bet Arnold E. Martin, virszininkas duonojo Kryžiaus pastangas,
tu ant tos sutarties pasiraszyti. vickiui, kuri taipgi pažystu,
isz visko iszrodo kad kaip tik Trenton Bureau laikrasztinin- ana sanvaite perzenge rubežiu
— Reading© Feras invyks kaiip ir szeimynai Karalių: Ire
už tai Prezidentas Eisenhowe ku sztabo, del Newark News isz nelaisvės in laisve. DvideRugsėjo (Sept.) 9-ta diena ir nai, Vytautui ir ju vaikams,
ris taip nutarė.
laikraszczio, buvo surastas ne szimts szeszi isz viso buvo pir
tesis ligi 16-tai dienai in Read kaip ir kitiems tos naibaszninFBI policijantai ir Preziden gyvas savo kambaryje vieszbu- moje grupėje, kuriu tarpe bu
ing Fairgrounds, Reading, Pa. kes artimiausiems pa.reiszkiu
tyje, Chicagoje, kur jis buvo vo daug karo belaisviu.
• — Musu vietinis pacztorius viesza szirdingiausia užuojau to asmeniszku draugai yra su
sirūpinę. Jie staeziai prisipa- atvažiavęs iszduoti raportą
ponas Daniel F. Guinan, nuo ta.
— Kazys Vidikauskas.
žinsta kad ju darbas sunkus ant Demokratu rinkimu seimo.
111 So. Main uly., staigai su
Californijoje saugoti Preziden Daktarai sako kad jis buvo
sirgo pareita Ketverga ir likos
tą Eisenhoweri, nes per toki negyvas jau apie dvylika va DU LAIVAI
iszvesztas in Jeffeson ligonEISENHOWERIS
dideli seimą beveik negalima landų kai jo kambario tarnaite
bute, Philadelphia, del opera
SUSIMUSZE
žmones perkratyti ir vi jo lavona surado. Iszrodo kad
cijos.
NORI NIXONUI visus
sus daboti, kai jie bus arti Pre jis pasimirė bemiegodamas.
— Utarnįnke pripuola Szv.
PAGELBETI zidento. Paprastai, kad Prezi Ponas Martin jau buvo pa QUEBEC CITY, QUEBEC,
Augustino, o Tautiszka Vardi
dentas kur nuvažiuoja, tai szi- reigas atlikęs, iszdaves savo' KANADA. — Didelis “Homene: Liūtas.
Taipgi ta diena:
tie policijantai sargai jau isz pilna raportą ant to seimo, ir ric” laivas biski paliete in1833 m., Vergija panaikinta SAN FRANCISCO, CALIF.
Panamanian laivui
anksto buvo perkratė ne tik vi jau buvo pasirengęs važiuoti drieske
Anglijoje ir visuose jos valdo — Prezidentas Eisenhoweris
sus žmones bet ir vietas ir sa- in San Francisco iszduoti sa “Columbia”, kai ji keli maži
muose krasztuose; 1565 in., Is diena ankseziau pribuvo in
vo agentus jau būva pastate vo raportą ant Republikonu “tugs” laivai trauke in Que
panai priplaukė prie St. Au Californija, in Republikonu
bec uosta per miglas.
isz visu pusiu visu vietų kur seimo.
gustine miesto uosta, Florido seimą. Kiti spėja kad jis taip
Jis buvo gerai žinomas ir pa Tik keli isz tukstanezio szimtik Prezidentas bus ar pasiroje. St. Augustine miestas se padare kad pasisznekejus su
dins. O jie sako kad tai nega žystamas in New Jersey vals to devynios deszimts septynių
niausias Amerikoje, ežia teipgi partijos vadais kaslink Harold
lima padaryti per seimą kai tija. Jis buvo pradėjęs savo keleiviu ant “Homeric” laivo
randasi seniausia Kataliku Stasseno prasiszokimo paszatiek daug žmonių susirenka isz laikrasztininko darba 1944 me-! dažinojo kad kas tenai atsitiko.
bažnyczia Amerikoje. Ispanai linti Vice-Prezidenta Nixona.
tais. Beveik visi laikrasztinin “Columbia” laivas buvo tusztiek daug tolimu vietų.
davė szventuju vardus mies Ir be Eisenhowerio insikiszikai ji gerbe ir jo redakcijos czias, nes szimtas devynios de
tams ir už. tai mes sziandien
sztabas ji beveik garbino.
szimts du keleiviai buvo isz jo
— “Saule” turi tiek agen MOTERISZKE
Amerikoje, nekatalikiszkame
Robert B. Meyner, valstijos iszlipe diena priesz tai.
kraszte turime tiek daug mies tu kiek skaitytoju, nes kožnas
NUSZAUTA Gubernatorius pareiszke savo Homer Lines kompanija sa
tu su szventuju vardais; 1904 yra agentu. Jeigu kožnas skai
Ponia
Ponia Eleanora Roosevel Harriman žmona.
užuojauta ir pasakė kad jis ge ko kad “Homeric” laivas iszm., pirmutinis automo'biliaus tytojas prisiunstu varda tik
Averell Harriman sako kad š
MULLICA HILL, N. J. — resnio laikrasztininko ar ko plauks nustatytu laiku, kaip tiene, buvusio Franklin D.
draiverys buvo suaresztuotas vieno naujo skaitytojaus, tai
ji labai norėtu ir mėgstu gy
respondento niekados nežino kad niekas nebutu atsitikę, in Roosevleto žmona dabar
U'ž per greita važiavima in didelia geradejyste padarytu Trisdeszimts trijų metu am
venti in Baltųjų Namus, bet
jo ir nepažino kaip Arnold E. Europa, o “Columbia” laivas stengiasi remti Adlai SteNewport, R. I. Jis gavo pen del iszdavystes. Bandykite žiaus Ponia Sarah L. Danner
jos vyras likos praszalintas
vensona, priesz New York
Martin, kuris visas žinias san- taipgi iszplauks in Europa.
kias dienas in kalėjimą. Už ki taip padaryt, mieli skaitytojai, buvo surasta savo namuose nu
per rinkimus del Demokratu
žiningai ir teisingai vis pa Tie kurie valgė pusryczius Gubernatorių Harriman. Ji
tos sanvaite jis buvo vela su o “Saule” bus jusu didžiausiu szauta. Ji buvo nuszauta su
kandidata del Prezidento.
ant to laivo kai jis susimusze ežia kalbasi su Gubernatorio
medžiokles karabinu. Josios skelbdavo.
aresztuotas ir turėjo užsimokė laikraszcziu. A ežiu!
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