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In Prezidento
Rungtynes

Rytu Vokietijoje

DEMOKRATAI TURI

VILTIES

Iszszoko Isz Ketvirto

BERLYNAS, VOK. —
“Neus Deutschland” žurnalas
Komunistu Partijos pranesza,
kad Rytu Vokietijos ukiu pjū
tis buvo labai prasta sziais me
tais. Dauguma ūkininku yra
atsilikę dvejomis ar trejomis
Nedeliomis nuo savo nustatyto
tikslo, kaslink pjūties.

Augszczio

Viltis Laimėti

PHILADELPHIA. PA. —
Keturios deszimts asztuoniu
Rinkimus 50-50
metu amžiaus Ponia Ann Mar
CHICAGO, ILL. — Kiek yra kowitz buvo nuveszta in Me
vilties
Stevensonui laimėti morial ligonine, in RoxboPrez’dento rinkimus szi rude I rough, Pa. Ji sau peczius susi
žeidė, kai ji iszszoko pro langa
ni?
Komunistai aiszkina kad
isz
ketvirto
augszezio,
in
Wall

Demokratai sako pusiau;
oras buvo labai blogas ir nebu
ingford
Apartments,
ant
W.
tiek vilties Stevensonas turi,
vo gana lietaus ir už tai pjūtis
Walnut
Lane,
apie
puse
po
ke

kiek Eisenhoweris. Jie aiszkitokia prasta. Bet gyventojai
turi
u
po
pietų.
na kad daug žmonių gerai apsipaslaptomis sako kad beveik
Detektyvas
Joseph
Gerber
rokuos ir apsisvarstys pirm ne
rios deszimts septynių metu
Asztuoni intarti už pavoVincent Costa; keturios de visi ūkininkai, farmeriai nuo
gu jie balsuos už serganti Ei- sako kad jis negalėjo su ja su g’ma pinigu isz Brinks, kur
amžiaus Michael Geagan;
szimts keturiu metu amžiaus pat pradžios boikatavo visa tu
sikalbėti kai ji buvo nuveszta jie gavo $1,219,000, in Suf keturios deszimts asztuoniu
senhoweri.
Adolf Maffie, ir keturios de Komunistu ūkio programa ir
in
ligonine.
Jis
sako
kad
jos
Jie toliau aiszkina kad szemetu amžiaus Thomas Ri szimts devynių metu am už tai visur dabar trumpa ir
folk County, Bostone ežia
vyras
jam
sake
kad
jis
tuo
lai

szios deszimts penkių metu am
trūksta visko; kaip maisto,
stoja in teismą. Bet visi bu chardson; penkios deszimts
žiaus Henry Baker.
ku
prausiesi.
Jis
teipgi
sako
žiaus Prezidentas Eisenhowe
dvieju metu amžiaus Joseph
vo paleisti del kito teismo
Valdžios District Attor taip ir pinigu.
kad
jo
žmona
jau
kokie
devyni
ris trumpu laiku taip labai su
ney sako kad jis paszauks
kai liudininkai, svietkai ne McGinnis; keturios deszimts
Tas pats žurnalas prisipamenesiai
kaip
sirguliuoja.
sirgęs, duoda maža vilties, kad
asztuoniu metu amžiaus An tik trylika svietku isz dau žinsta kad visi tie trukumai
pribuvo. Jie yra: keturios
jis iszgyvens keturis metus.
deszimts keturiu metu am thony Pino; keturios de giau kaip szimto trisde- galėtu būti kaltinami ant par
Pats Stevensonas yra paste
szimts devynių svietku.
žiaus James Faherty, ketu szimts vieno meto amžiaus
tijos kuri prieszinas priesz val
—
Jeigu
kiti
geidžia
skai

bėjęs kad žmones pasirinkdami
džia ir reikalauja sau ir savo
ligota Eisenhoweri tikrumoje tyt laikraszti “Saule” tai tegul
krasztui, laisves ir nepriklau
viso kraszto paveda Vice-Pre- sau užsiraszo “Saule”, o skai
somybes.
zidentui Nixonui. Ir jis žmonių tytojo to laikraszczio neskriau
Komunistai yra baisiai supy
klausia, ar jus vis už Eisenho džia.
kę kad tokios žinios pasklido
weri balsuotumėte jeigu tikrai
po vsia svietą, bet jie nieko
žinotumėte kad tikrumoje jus ginti prie Stevensono, Demo
apie tai dabar negali daryti.
I
sau pasirenkate Nixona, kuris kratu kandidato.
Beveik visi kad ir Sovietu
tikrai Eisenhowerio vieta už Demokratai per savo seimą
Musu
valdžia
praszo
kad
musu
lakunu
isz
paszalu.
Kaip
valdojami laikraszcziai apie
Chicago j e neapsižiurejo ir pra Pacifiko Marėse. 16
ims.
tik
už
tai
aiszku
kodėl
Amerika
Anglijos
valdžia,
per
savo
am

tai raszo ir kaltina Valdžia.
Rėiszkia, szi Rudeni, Demo leido, prakiszo puikia proga
kratai ne tiek ant Eisenhowe- Republikonus intarti ir jiems Amerikiecziu Dingo basada Kinijoje, preikalautu palaiko savo didi Septinta Lai
kad Kiniecziai pasiaisžkintu. vyną tuose vandeniuose, nes
rio pulsis, bet pirsztais badys saimata padaryti. Jie būtu ga-.
Dvejopa
in Nixona, klausdami visu ar leje visiems priminti kad tąsi WASHINGTON. D. C. — (Nes musu valdžia staeziai ne- vis yra pavojaus kad Kiniejie nori kad Nixonas butu sukezius, kuris buvo nusisukęs' Nors Amerikos valdžia, ramiai gali kreiptis in Komunistu Ki j ežiai pulsis ant Formosa
Amerikos Prezidentas.
daugiau kaip szeszis szimtus bet rimtai yra pareiszkus savo niecziu valdžia, kadangi mes'salos.
Demokratai gerai žino kad tukstaneziu doleriu isz val nepasitenkinimą, pasipiktini tenai nepalaikome jokios at
Demokratai ir Republikonai
Eisenhoweris yra per daug po džios Hodge, ir kuris dabar ka mą už tai kad Kiniecziai yra stovybes). Bet kiti sako kad
puliarus, per daug visu ger lėjime tupi, buvo ir yra Repub- nuszove viena musu Laivyno i Amerikos valdžia turėtu sta per savo seimus yra prižadėję
eziai kreiptis in Kinija per ir nusistatė neinsileisti Komu
biamas. Už tai jie paliks ji ra likonas.
sargybos eroplanu tolimose
nistiszka Kinija in Tautu Sanmybėje, duodami visiems žino Czia tikrai Demokratai pra Pacifiko marese, tai nereiszkia ■ Szveiczarija.
Kai tas musu eroplanas bu- i junga kol ji liausis savo tokiu
ti kad jie Eisenhoweriui pasi leido gera proga, apsiriko, ar kad musu žmones nepyksta už
rengė paskutini patarnavima gal jie buvo tokie mielaszirdin- toki žuliszka tu Komunistu j vo nuszautas, tai Armijos ir nieksziszku darbu! Ji kalba
Laivyno sztabas pasiuntė savo ■ apie taika ir sugyvenimą, kai
suteikti ir jam “Amžina Atil gi, tokie džentelmonai, kad jie Kiniecziu pasielgimą.
si” atgiedoti; bet jie pulsis ant nenorėjo Republikonams vie- Szesziolika Amerikiecziu din-; kariszkus eroplanus prie pat jos kareiviai isz paszalu puo
Kinijos rubežiaus, jieszkoti to lasi kai tik mato proga.
jauno Nixono ir ims ji prily- szai sarmatos padaryti.
go ant to musu eroplano. Ta eroplano ir tu musu lakunu.
Dabar gal musu laikrasztieroplana nuszove tie Komunis Jiems buvo insakyti szauti jei ninkai supranta kodėl jiems
tai Kiniecziai virsz mariu, ku- ; gu tik kuris Kiniecziu kariszFabrikas Susprogo
Prezidentas Eeisenhoweris už
rios yra visu pripažintos kaipo kas eroplanas pasirodys. Lai draudė važiuoti in Komunisznuoszaliszkos, tarptautines.
vynas teipgi buvo pasiuntęs ke tiszka Kinija, nežiūrint to kad
Už keliu valandų Komunistu lis savo greitus laivus su ka- ta Komunistu valdžia juo te
radijas isz Peiping miesto pra-. riszku laivu sargyba, jieszkotul nai dabar kviecziasi, ir kodėl
nesze kad Komunistu lakūnai tu musu lakunu. Bet nieko isz valdžia nesutinka jiems iszbuvo paszove viena Kinieczio to nebuvo.
duoti paszportu ar vizų va
Tie priesztaravimai ims daug žiuoti in ta kraszta, kad ir tik
Ir Komunistai Kiniecziai tai \ laiko. O per ta laika tie Ko ant keliu dienu.
Vejas ir audros ir lietus
gerai žinojo.
i munistai nesilaus pulesi ant
sunaikino E. V. Emerson bu
ja tuojaus visa ta vieta apsupo ji pavede vietinei policijai, nes veine in Cleveland, Ohio.
VAIKVAGIS,
su policijos sargyba, nes tenai neiszrodo kad czia FBI polici Viesulos sunaikino jo autoŽMOGŽUDIS gal bus galima kokiu pėdsaku jos reikalas kadangi jis ta ma mobTu ir jo namelius, bet
surasti, kad dar daugiau butu žuti nebuvo pervežes skersai jis sako kad jis viską patai
sys ir vėl keliaus. Czia jo
galima sužinoti apie ta nežmo- valstijos rubežiu.

Komunistiszka Kinija Nuszove
Viena Musu Laivyno Eroplanu

Pripažino Nužudęs

Weinberger Kūdikėli

Durnai nuo susprogimo
užklojo visus fabriko kam
barius Olin-Matheison kom
panijos in Niagra Falls, New
York valstijoje.
Du darbininkai dar nebu
vo surasti, bet jau dabar

skaitomi tarp žuvusiuju, ir
dvylika buvo sužeista kai
tas fabrikas del nežinomos
priežasties susprogo. Fabri
kas gamino Benzine Hydro
chloride.
o o o

MINEOLA, N. Y. — Trisdeszimts vieno meto amžiaus ta
xi draiverys buvo suaresztuo
tas kaipo vaikvagis. Policijantai sako kad jis prisipažino pa
vogęs jaunuti Peter Weinber
ger.
I Policijantai sako kad jie yra
I suradę to mažuczio kapa ant
Manetta Hill Road, Plainview
apylinkėje, New York. Polici-

niszka vaikžudyste, ir ta vaikJis buvo suaresztuotas kai
žudi.
FBI policija buvo susekus ji
Suaresztuotas yra Angelo J. isz jo raszysenos, nuo to raszteLaMarca, dvieju mažu vaiku- lio, bereikaluajanczio dvieju
cziu tėvas. Policijantai ji isz- tukstaneziu doleriu, kuri jis
gateno isz jo namu, isztrauke buvo to kūdikėlio vygeje paliisz lovos, apie puse po dvieju ' kės.
isz ryto.
FBI policija nesako ir var
giai kada kam nors paaiszkins
Policijantai sako kad jis pri
kaip ji ta taxi draiveri suseke.
sipažino kad jis ta vaikuti pa
sivogė ir paskui užmusze. Po Policija vieszai pagyre vie
licijantai ji nugabeno in FBI tini laikraszti, kurio liakrasz(Tasa Ant 4 Puslapio)
ofisus bet vėliau FBI policija

Besiszypsojantis Kentucky
valstijos Gubernatorius A.
B. Happy Chandler sako kad
jis vis stoja in rinkimu rung
tynes del Prezidento vietos,
ir kad jis yra kandidatas del
Demokratu paskyrimo vie
tos del prezidento. Jis sako
kad jeigu kandidatas nebus
iszrinktas per antra balsavima tai jis yra tikras kad jis
bus tada iszrinktas kaipo
Demokratu kandidatas del
Prezidento vietos. Nors nie
kas kitas neduoda jam jo
kios vilties kad jis butu isz
rinktas, jis savo propaganda
varo ir gana.

Nelaime

vaikucziai apžiūri viesulos
padarytas iszkadas.
Tos viesulos užmusze de
szimts žmonių ir padare iszkados ant keliu milijonu do
leriu toje apylinkėje.

TRAUKINIO STOTYS kad ji turi tas stotis parduoti,
kad nors kiek pinigu susitaupinus. Szita geležinkeliu komPARDUODAMOS
panija sako kad ji per keletą
pastarųjų metu yra praradus,
NEW YORK, N. Y. —
New York Central geležinkelio netekus keletą milijonu doleriu
kompanija dabar yra iszleidus I ant visai nebereikalingu iszkaszcziu. Geležinkelio kompa
ant pardavimo keturis szimtus
nija dabar nori, kad ir už pus
ir asztuonias stotis, ant savo dyke, visu tu mažu stoeziu nu
deszimts tukstaneziu septynių sikratyti.
szimtu myliu geležinkelio.
Geležinkelio kompanija sako i Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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metus. Bet Jurgis nieko neisz- gas kriminaliszkas apraszy No.158—A p i e Kapitonas
Stormfield Danguje; Pabėgė
moko, dėlto jog jis nieko ne mas, 202 pus, 50c.
s
klausė su atyda žodžiu ne tė N o. 103—V aidelo La, apy saka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
♦
vo namieje, ne mokintojaus isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
mokslaineje, nei kunigo bažny- czio iszimta isz Lietuviszku
Dabar 'beveik visos kitos
No.160—Apie Po Laikui;
<3
czioje, bet visados apie vėjus užlieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
darbininku unijos rengiasi pa
mislyjo. Kad jis ka ant atmin dideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszreikalauti daugiau darbinin
ties mokinosi, tai visada per No.111—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
kams nes plieno darbininkai
puse mokėjo. Kad tėvai kur pa talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
gavo pakelti al£as. Ir beveik
siuntė, pats uižmirszdavo kur Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
visos unijos gaus darbininkams
beeinąs. Poterius kalbėdamas ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kū
didesnes algas. “Ir tada vėl
nežinojo, kur nukalbąs, dėlto sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
viskas dar labiau pabrangs!’’
bėdos ir vargai ji visa gyveni Galinga ypata galybe meiles; li; Arži uolas; Uosis; Budyne.
Plienas jau dabar, net ir priesz
and announcements
mą patiko.
Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
susitaikinimą fabrikantu ir
No.166—Apie Sūnūs Mul
Viena karta paszaukes ji tė ir visos bobos; Teipgi juokai,
darbininku, pabrango apie de
vas pas save, siuntė in kaima rodos, trumpi pasakaitymai ir kinus; Iszklausyta Malda
szimts doleriu ant tono.
create
Vargszo; Geras Medėjus. 20o.
už dvieju myliu su dideliu rei t. t., 52 puslapiu, 20c.
kalu. Kelias ėjo per giria. Vai No.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Mariu;
Kiek galima pramatyti ir
loiter Wedding
keli mano, Jurgaiti! Sake tėvas, pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
biski pranaszauti kaslink ateiEach distinctive invitation
kad ineisi keliu in giria, priei czius iszgclbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
nancziu rinkimu, tai beveik vi
therinographed on 25% rag
si du keliu: kelia po deszinai Kristupą; Juokingi szposelei;
si sutinka kad Republikonai
china-white vellum paper,
No.173—Apie Talmudo Pa
palik, o imk ka bus po kairei, Kaip traukt giliukingai Einiki slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszgiving you fine raised lettering
gal laimes tuos rinkimus, jeigu
that speaks of the
tas tave nuves, kur turi eiti.
ir kiti szposcliai, 20c.
Prezidento Eisenhowerio svei
davinėti Pinigus. 45 pus., 20c.
highest quality.
Jurgis Mikaitis tada apie ka
kata leis jam stoti in tuos rin
No.116—Istorija apo SieraNo.175—Kuczios Žemaites;
kita mislydamas, kaip per sap ta. Puikus apraszymas. 119
kimus.
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
nus kalbėjo: gerai, gerai, tete, puslapiu, 20c.
darė Anglis; Kaimiecziu Aimarasiu, rasiu.
Ateinancziu metu automobi
No.119—Keturios istorijos, navymai; Eiles; Kokis Budais
Greitai iszbeges kur ji tėvas apie Gražia Haremo Nevalnin- Apgavikai Apgauna Žmonis;
liai ims pasirodint apie Spalio
pasiuntė, ėjo parodytu viesz- ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
menesyje.
keliu. Inejas in giria, rado dvi- Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
1
••
'
szaka kelia, dabar atsistojo ir 20c.
Doleris sziandien vertas ly
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
mislijo: kaip man tėvas pasa No.120—Dvi istorijos apie
giai penkios deszimts viena
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
kė? Kuri man kelia imti, ar po Valukas isz girios; Ant nemucentą.
Your choice
«• •*
deszinei. ar po kairei ? Ant gi ao. 58 pus., 20c.
■'
Of SIXTEEN
Kitokios Knygos
liuko pasiėmė Jurgis kelia po No.127—Trys istorijos apie
individual
Pirmo ir Antro Pasaulinio
deszinei. Ėjo tuom keliu gera Duktė Pusty niu; Peleniute;
TYPE STYLES
Karo naszlaicziai dabar gales
The most
valanda, priėjo kaina, užsilipo Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—-Tikrausias Kabalas
eiti in kolegijas ar universite
popular
ant jo, dairėsi, žiurėjo in visas
lelectioni
tus visai už dyka. Valdžia vi
No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
shown below.
puses, bet nebuvo matyti kai dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateitos su pagelba Kazyrom.
sus kasztus padengs.
mo, nei lauko, buvo giria. Jur No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
gutis musu nusigando, bet ka Anglorius isz Valencziojs, Ko- No.180—-Kvitu Knygute
Pernai nauju automobiliu
daryti, eina toliaus ir randa vėl žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
buvo parduota daugiau kaip
du kelius ir vėl nežino, kuriuo Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
septyni milijonai; sziais me
reikie eiti, ima dabar po kairei 76 puslapiu. 25c.
180%—Kvitu Knygute
tais mažiau kaip szeszi milijo
Mrs. Paul Crosley
ir
eina,
ėjo,
ėjo,
ėjo
tolyn,
gilyn
nai buvo parduota. Fabrikan
No.129—Keturios istorijos: Draugystėms,, del Kasieriaua
in
giria,
dar
toliaus
ir
kelia
pa

fflrs. Paul Crusleg
tai tikisi daugiau kaip szeszis
Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
Also matching reception cards
baigė.
Užėjo
debesiai,
pradėjo
milijonus parduoti ateinanKeliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
response cards, thank you cards,
griausmai,
žaibai
ir
didelis
lie
Mbi. ^PauL ČAodiy
No.194—Trumpas
Katalicziais metais.
Beda; Tamsunus prigauna. 58
at home cards and informals.
tus; atėjo vakaras ir naktis: puslapiu, 20c.
kiszkas Katekizmas, pagal iszPaul CrorUq
Come in today and make your
pradėjo apuokai, pelėdos rėkti,
Kai Prezidento Eisenhowechoice from our
No.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
Wlr,. &aul (Srosley
vilkia
staugti.
Jurgutis
mano
^Flower IFadding Line" catalog;
rio patarėjas, Harold Stassen,
mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Padėji
dabar
isz baimes dreba ir grau
mais. 35c.
vieszai iszejo priesz viceprezi
ni. 62 puslapiu, 20c.
džiai
verkia
puolės
palei
medi
dentą Nixona ir ipasiulino
No. 196—Stacijos arba Kal
No.134—Dvi istorijos: Baisi
ant
samanų:
Tetukai
mano!
varija Viesz. Jezuso Kristuso
Massachusetts valstijos Guber
Te-tukai mano! Kaip tu mane Žudinsta, Urlika Razbaininka, 15c.
natorių, Christian Herter in jo
Phone 744-J
South And A Street
Mahanoy City, Pa.
gražiai, kaip tu mane gerai mo 43 puslapiu, 20c.
vieta, tai butu 'buvęs iszkeltas
kinai, o asz tavęs neklausiau! No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—Graudus Verksmai
labai žingeidus ir gal svarbus
Asz tavo žodžius už maža daig ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Apklausimas, jeigu Prezeidentas'
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
ia laikiau! O ka asz geresnio tas. 61 puslapiu, 20c.
Eisenhoweris nebutu užstojęs
No. 138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
veikiau?! Asz dabar in tokia
Vice-Prezidenta Nixona.
nelaime per tai papuoliau! Da bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. Pa
Mat, Massachusssts Guber Thomas Dewey, buvęs New Argentinos, keturi Komunis
bar lengvai gali mane vilkas Kuzma Skripkorius LikosTur- gal senoviszko būda, 15c.
natorius Herter yra ginies Pa York valstijos Gubernatorius tai paskirstė visus in dvi dalis,
No.198—Gromata arba Mu
arba meszka suėsti! Jau asz tingu Ponu. 35c.
ryžiuje, Prancūzijoje, kur jis ir du sykiu kandidatas in pre inteligentus, mokytus ir darbi
dabar sveikas prapuolęs!
No.142—A p i o Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
iszgyveno
deszimts
metu. zidento vieta, dabar yra Turki ninkus, ir uždraudė vieniems
— Jurgaiti mano! Jurgaiti Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz groma
Klausimas butu iszkeltas ar jos kraszto pasamdintas, steng su kitais net ir pasikalbėti.
mano! Neverk, vaikeli mano, Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
svetimame kraszte ginies žmo tis intikinti musu valdžia kad
tojaus Jeruzolima. 10c.
Kai laivas sustojo in Las
asz czion su tavim esmių, teip lapiu, 20c.
gus gali butu musu kraszto mes Turkams duotume keletą Palmas, Ispanijoje ant Canary
atsiliepe už medžio tėvas. ,
No.144— Apie Ranka Ap No.200—Eustakijuszas. Is
Prezidentu ar Vice-Preziden- milijonu doleriu paskolos.
salų, tie keturi Komunistai inDabar Jurgutis tik pažino vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
tu?
sake visiems pasilikti ant lai
kaip geras buvo jo tėvas. Bego Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
Musu kraszto konstitucija Egipto prezidentas, diktato vo. Jie visi paklausė ir pasili
__________I
No.201—Istorija apie Amži
paskui ji, apsikabino jo kojas va Zokoninka Bernadina. 61
sako kad vien tik Amerikoje rius Gamal Nasser, kuris pa ko.
na Žydą. Jo kelione po svietą
ir bueziuodamas prižadėjo kad puslapiu, 20c.
Gamta paskyrė kad
ginies pilietis gali 'būti iszrink- ėmė Suez Kanala neilgai tenai
Kai laivas priplaukė in Ode Motere turi turėti
visados su atida kiaušis jo pa No.145—A p i e Velniszkas ir liudymas apie Jezu Kristų.
tas* Prezidentu. O dabar 'butu straksės. Mes spėjame kad jo ssa visi buvo perkelti in Sovie
mokinimu, bet po laikui: tęva Malūnas Kaip Studentas Lo Pukius apraszymas. 20c.
patogumą,
iszkiles klausimas apie Vice- dienos suskaitytos.
tu lai va, buvo inteligentai at O vyras iszminti.
jo Viesz. Dievas tuoj pas save jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
Prezidenta. Bet iszrodo kad to
skirti nuo paprastu darbinin Bet, tankiai atsitinka,
paszauke. Jurgis pasiliko gas- buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
klausinio nebus proga iszkelti, Buvęs Prezidentas Harry ku, nežiūrint nei giminiu, nei Kad gamta kartais
Garbei. 15c.
padorium: nieko nemokėjo, puslapiu, 15c.
nes dabar paaiszkejo kad .tas. Trumanas baisiai naepkenczia levu, nei vaiku, nei lyties.
kur ėjo, ten prapuolė, ir teip
biustą,
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
Gubernatorius Herter, pats, as- Adlai Stevensono. Jis reme Kai laivas “Entre Rios” bu Nes tankiai matome
per visa savo gyvenimą, kolei tu, Stebuklas Kuczios Naktį. kių Seraphiszkas Officium. 15c
meniszkai perstatys Vice-Pre New York valstijos Guberato- vo paruosztas gryszti in Ar
neužsikankino.
tiauria motere,
62 puslapiu, 20c.
zidenta Nixona kaipo kandi- riu Averell Harriman in prezi gentina, daug tu in savo tevisz- Turinczia didele iszminti,
— GALAS —
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
data.
dento kandidatūra, bet dabar ke sugryžusiu, per aszaras pra- O patogus vyras,
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
prisipažinsta kad tas Harri szesi kad juos paimtu ir gra Turi imti “toniko”
No.152—Apie Kajimas, Drū
Užsisakant knygas is»
Jau dabar eina gandai kad man yra bejiegis. Adlai Ste- žintu in Argentina. Tie kurie Del sudrutinimo savo
tas
Petras,
Nuogalis.
62
pus

szio Katalogo, veikia paminėti
Prezidentas Eisenhoweris, jei vensonas likos iszrinktas kaipo turėjo pinigu siutino penkis
smegenų.
lapiu, 20c.
tik numeri knygos. Pinigus
kandidatas tukstanczius doleriu ir daugiau
gu jis bus vėl iszrinktas Prezi D em o k r a t i s z k a s
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Ordentu, parūpins szilta Amba ant Prezidento, o Estes Kefau- jeigu jūreiviai juos paslėptu
Visi pirmieji Katalogai dabar Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino Mosadoriaus vieta Massachusetts ver kaipo kandidatas ant Vice ant savo laivo ir isz ju teviszyra negeri. Szis Katalogas piu, 35c. »
ni-Orderi, o jeigu norite pini
kes
juos
iszvesztu.
Bet
nebuvo
prezidento.
•Gubernatoriui Herter, kurio
užima visu anų vieta, todėl
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
galima nes Sovietu slapta po
Gubernystes pareigos užsi
užsisakykite knygas isx
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
licija diena ir nakti budėjo ir *!**♦*♦♦**♦*♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦**♦**♦**♦**♦♦♦♦♦*
baigs su sziais metais.
szito Katalogo
Argentinos laivas “Entrę
Ant Kiek Užlaiko Motercs Pa ĮFvU" Nepamirszkito dadeti
sergėjo ta uosta ir lai va.
Rios”, kuris buvo iszvežes isz
Nr. 1956
deszimtuka ekstra del prisiunslaptį. 61 puslapiu, 20c.
timo kasztu.
Prezidentui Eisenhoweriui Argentinos in Rusija septynis
No.151—Apie Vaitas SzvilKomunistams
pasisekė
inti

ISTORIJOS,
PASAKOS,
baisiai nepatiko kai keli Pietų szimtus asztuonios deszimts
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
kinti apie tris tukstanczius
APYSAKOS,
IR
T.
T.
žmonių,
ana
saiįvaite
sugryžo
Amerikos krasztu prezidentai
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
žmonių gryszti in Rusija isz JURGIS M įkaitis, buvo sū
Į
isz
OdcH-a.
Jūreiviai
pasakoja
ji ne prezidentu, bet tik gene
No. 101—Kapitonas Velnias, nukas Karalium, 62 pus., 20c. turi būti siusti vien tik ant
num labai geru, rūpestingu
įkas
tenai
atsitiko
kai
visi
tie
■
szio adreso:
rolu vadino, per ta visu Pieti
ir dievo! aimingu tėvu. Tie la Puikus apraszymas, didele No.153—Apie Gailuti, Du
žmones
sugryžo
in
savo
“
Tenan.ziais
metais
ji.
ti.\i-.
]ni
niu krasztu konferencija, in
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
virilre” Rusi ja.
įkabinti apie trisdeszimts Inks bai ji mylėjo, labai mokino, lei- knvya. 404 puslapi n. 50o.
Panama.
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S, M
Į do in mokslą net per septynis No. 102— Prakeikta, meilia lapiu, 20c.
Kai tik laivas iszplauke iszdaneziu gi.'Sz-ii.
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Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas
apie Jezu Kristų.
locnininkas ateina. Nes ne, skoPer paczta, 25 Centai.
linikai ne barszkina in duris SAULE - Mahanoy City, Pa
teip lengvai.
— Praszau! Paszauke Les duryse josios nevidonka Gri
niauckiene tykiai.
vinskiene. Nelaiminga motere
Tame paežiam laike stojo persigando ir yrėsi adbulai,
isztraukdama priesz save ran
kas rodos norėdama gintis,
szaukdama:
— Ko czionais atėjai? Ar
idant da isz manes pasijuokt ?
Teip, teip, turėjai ponia teisy
be kalbėdama jog kada ir asz
busiu nelaiminga.
— Ne atėjau idant isz ta
vęs juoktis. Atėjau tau prigelbet, nes pati datyriau kas tai
yra būtie nelaimėje ir apleista
nuo visu, isztare naszle.
— Ponia? Kuria asz teip
persekojau ir teip tankiai už
pykinau? Užklausė su aszaro
mis nelaiminga.
yra dideli!
— Nes kas dabar apie to
Sziandien ponas, rytoj
kius niekniekus kalbėtu, ku
ubagas.
riuos jau senei užmirszau!
Sziandien sveikas, rytoj
— Ant tu žodžiu Lesniauc
sergi,
kiene susigraudinus labai, puo
Sziandien gyvas, rytoj
lė in kojas naszlai.
numirė!
— Ach, neesmu verta, ant
Kodėl taip?
tiek geradejyseziu nuo tavęs,
Isz gilumos sau atsidusęs
tarė.
pamislysi:
Naszle pakele nuo žemes su
Taip, isztikro žmogeli,
sigraudinusia. kaltininke ir
Nuo mirties nepabėgsi,
szirdingai ja palbucziavo.
Bet kas kiszasi turto
— Na jau asz apie tai pasi
ir vargo,
rūpinsiu, jog neturėsi vargo.
Sveikatos ir ligos,
Girdėjau jog nemielaszirdinButu galima apsisaugo!,
gas gaspadorius liepe tau iszsiJeigu tai butu žmonių
kraustint isz namo. Nes ir ant
galybėje.
to yra rodą. Turiu pas save po
ra kambariu tuszcziu. Praszau
Taip, žmonių galybėje,
per tai rytoj atsikraustint pas
Bet žmones sau mausto,
mane, o apie ateite ir nesirū
Kad visi turi lygias.
tiesas,
pink.
Po tam pradėjo linksmint
Lygiai ant gyvenimo ir
raudojimo.
vaikuczius kurie tuom regėji

Nuo to laiko praslinko kelio
lika metu. Ponia Griuvinskiene
da ir yra tokia rusti motere ir
gera gaspadine namie nekensdama mažiausio neszvarumo ir
neparedko namie, o norints 'be
alpglo'bos vyro, bet vede savo
reikalus gerai. Nuo snierties
savo mylimo vyro duonkeptuve da daugiau augo ir nieko
nesitikėtu jog tai yra vedimas
moteres, žinomas po prižiurai
iszmintingos ir daibszes mote
ries.
Vyriauses sūnūs Kazis, jau
senei pabaigė tarnysta vaiske,
o norints jau ne karta primine
motinai jog norėtu nuimt sun
kenybe nuo josios pecziu ir in
vest jauna paczia in grinczia,
nes motina vis atsakydavo:
— Nėr ka apsivest tokiam
ka da turi pieną po nose. Va
žiuok pirma in platu svietą,
iszsimokink ka tokio naudin
go ir gerai, o turėk ant visko*
atidarytas akys ir ausis, o tikiuosiu jog ant to gerai iszeisi.
Tuom kart szeimynele musu
paaugs, o tada ir asz tiksiu del
atilsio.
Teip ir atsitiko, ir vela pra
ėjo keliolika metu. Tuom kart
pas naszle ėjo viskas savo paredku, nes kaip kada, pamislino sau, jog neužilgo reikes pa
ves visa reikalu ant jaunes
niu pecziu. Kada davė žinot
Kaziui, tasai nesidavė du kar
tus praszyt, tuojaus sugryžo
namon, o kad jau turėjo iszsirinkias sau mergele in kelioli
ka sanvaicziu po sugryžimui
atsibuvo puiki veseile.
Visi sėdėjo prie stalo ir buvo
Juk Suims Dievo nedare
linksmi, kad sztai vienas isz
Skirtumo tarp žmonių,
svecziu atnesze netikėta nau
jiena.
Visi Jani buvo vienoki
— Pasakysiu jum akyva ži Mes panasziai stengiamės
Eiti Kristaus pėdoms,
nia, nes nelabai linksma. Visas
Bet kaip da tolimi esami
miestas jau apie tai kalba.
nuo Tojo,
— Kas tokis? Apie ka tai
Ant kurio pavyzdžio
eina? Pasipylė užklausimai.
buvome sutverti!
— Sekretorius LesniaucSakome, isz papratimo,
kas likos aresztavotas, ba pa
Kad mylime Dievą.
vogė prisiimtus pinigus kurie
Yra tai melas!
buvo prisiunsti del užmokėji
Meile Dievo apsireiszkia
mo virszininkams. Badai '.buvo
Per pildymą Dieviszku
keliolika tukstancziu rubliu.
prisakymu,
— Nes tai negalimas daig
ias! Tai 'butu 'baisus claigtas! O pamatas tuju prisakymu
Yra; nėra tarp musu nei
Varginga pati! Nelaimingi vaiAugsztesniu nei žemesniu,
kucziai! Szauke visi.
Visi esame lygus!
Tik viena naszle giliai užsiTas pamatęs, suprastinąs
mislino. Jije nuo seniai prijau
Perdem isz dvasios ir
tė toki gala. Ant galo atsiliepe:
medegos,
— Nelaiminga Lesniauc
Ir pritaikinta pilname
kiene norints niekados nebuvo
supratime,
man prietelka, nes gailuosiu jo
Del žmogiszkos gyvatos,
sios laibai. Kaip jiji tai pragy
Duoda laime žemiszka.
vens ?
Tai vis svajone.
Jau nuo senei Lesniauckas
Mes, žmones, taip esame
vogė pinigus isz kasos, nes nie
mažiuleliai,
kas negalėjo to datirt, o kny
Taip vargingi, kad da
gas buvo perdirbąs ant savo
kurpalaus. Visi ka priesz tai Tukstancziai metu praslinks,
Kol galėsime pasakyt:
gira juos dabar paniekino ir
“Žmones myli Dieva.
visaip apie ta atsitikima kal
bėjo. Teip tai terp žmonių ei Džiaugiamės vienok vilczia
Ir tuom saldžiu prijautimu,
nasi.
Kad ateis toks laikas,
Grinczioje Lesniaucku buvo
Kada per tikra meile
vargas didelis. Kampelyje
Dievo,
grinczios sėdėjo trejetą vaikuVargai žmonijos dings
cziu, kurie negalėjo to. visko
Ir vargai ant svieto nebus!
suprast, o motina sėdėjo prie
O dabar?
stalelio apsiverkus. Ba ir kur
gi ne verkt. Locnininkas stu- Nors pamaželi irkimes del
Pasiekimo tuju tikslu,
bos ta paczia diena davė žinot
Kurie vertybes žmogaus
idant Lesniauckiene ant ryto
nedalypsti.
jaus iszsikraustytu. Ka ežia
pradėt? Kur dabar pasidėt?
Sztai iszgirdo sunkus žings
Skaitykit “Saule”
nius kantoriuje. Gal tai vela

mu 'ibuvo persigandę ir koznam
iszdalino pyragaieziu kuriuos
atnesze nuo svodbos.
Kada miestelyje pasklydo
paskalas apie tai, jog teip
krikszczioniszkai
atkerszino
ponia Grivinskiene ant savo
nevidonkos, ne vienas pajuto
sarmata savo szirdyje, o visi
pradėjo girt naszle in padan
ges. Teip, klupo! priesz tokia
motere! Tarė visi. Garbe jai!
Nes ponia Grivinskiene ant tu
szloviu netemino ba žinojo
žmonių notura.
In trumpa laika po atsikraustimui Lesniauckienes in
narna naszles, sunkiai apsirgo,
jog vos nenumirė, nes naszle
per naktis sergėjo ligone, jog
net pats gydintojas kalbėjo:
Jeigu nebūtumei ponia Gri
vinskiene tiek padėjus storones apie ligone, tai kažin ar
butu isz savo sunkios ligos iszejus. In trumpa laika ligone
suvis pasveiko ir su aszaromis
dekavojo naszlei už josios geradejyste.
Vyras Lesniauckienes likos
nuteistas ant penkių metu in
kalėjimą. Per visa ta; laika tu
rėjo naszle pas save Lesniauc
kiene. Pasirūpino jai szioki to
ki uždarbi ir pati prigelbejo jai
visame. Kada ant galo Les
niauckas iszejo isz kalėjimo,

“Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka
I

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A,

MAHANOY CITY. PA.

kaipo žmogus suvis silpnas ant
pajiegu, naszle prigelbejo pini
gais ant uždėjimo mažo kromelio isz kurio užsiliake visa szei
mynele. Kada Lesniauckai apleidinejo naszles pastoge su
aszaromis, ponia Grivinskiene
paėmė ant szalies ponią sekretoriene ir apsakė istorija isz
savo gyvenimo. Kada buvo
jauna, buvo labai linksma mo
tere ir apie nieką nesirūpino, o
iszejus už vyro, rado jame ir
tokia paczia notura kaip ir ji
je. Isz pradžios abudu mistino
tik apie zobovas balius ir t. t.,
nse kada patemino jog teip ne
galima visada, gyvent ir jog
turtelis kas kart susimažinejo,
paėmė visa valdžia namie in
savo rankas, o ir ant vyro ku
ris buvo minksztos noturos. Isz
to, tai žmonis praminė ja “Herodas Boba”, nes trumpam lai
ke persikaiiiojo ant žmoniszku
liežuviu.
Po teisybei ne kožna. motere
turėtu tiek pajiegu idant sekt
pėdoms ponios Grivinskienes,
nes aeziu Dievui ne kožnai tai
butu reikalinga. Nes dirstelėt
ant tokiu szeimvnu
kokia buvo
•/
Lesniauckai, tai galėtum ne
karta, pamislinti. 'Busta gaspa
dine namu norints užsitarnau
tu ant vardo “Herodas Boba”,
labai butu reikalinga tokiose
szeimynuose.
Ar sutinki su mano nuomone
guodofinas skaitytojau ?

— GALAS —

VIENAS SKAITO,...
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o lęiti prie darbo. Geras
laikrasztis pranesza žmogui
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu,
lavina žmogaus protą visame.
Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada
tiniu sumiszimu ir kariu,
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus
geriausiu prietelium. Negana
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženklyvu ypatų, miestu, naujo iszradimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats
savo akimis negalėjo matyt.
Tokiu laikraszcziu yra
“Saule,” kuri nesigaili kaszto
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms
savo akimi kas dedasi ant viso
svieto.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS
|

Navatna Liga,
Navatna Gyduole
pOVILAS Bruzgulis, dasidir'bes per savo apsukruma
ir paezeduma ne mažai pinigu,
pirko sau dvareli, apsipaeziavo
po teisy bei su biedna nes dora
ir patogia mergaite; rodos Po
vilas džiaugtis galėjo. Turėjo
dvareli ir da skryneloja pinigu,
pati ji mylėjo labai, kaimynai
guodojo, o ve, ir buvo sveikas
kaip ridikas. Isztikro, koki tai
laika gyveno laimingai, nes ne
ilgai, ba už metu pradėjo neri'mauti. Valgis jam netiko, pra
dėjo liūdėt, buvo kaip ne savas
o galvoje kažin kokios misles
painiojosi. Kas teisybe, tai ne
dyvai, ba Povilas nieko nevei
kė, tiktai valgė ir gere, per ka
neteko soties valgyje, ir nega
lėjo miegoti, per ka nuolatos
rūpinosi.
Kad butu užsiemas kokiu no
rint darbu, tai to neimtu buvę,
ba dalbas nuvaro rūpesti ir daduoda drūti.
Kaip ant tu patycziu, Bruz
gulis viena karta turėjo sapna,
laibai navatna.. Sapnavosi jam
jog kokis tai milžinas augsztas
ligi debesiu pagriebė ji ir nunesze ant menulio, kur parode
knygas, kuriose buvo paraszyta jog diena 24 Rugpiuezio, szi
meta ant paežiu pietų Povilas
Bruzgulis numirs.
Povilas pabudęs, teip sau
erne in galva ir szirdi jog tuo
jaus atsigulė in lova ir ant tik
ro apsirgo. Pradėjo atšilaukinet gydintojai užraszinejo gy
duoles, visaip apie liga mislindami, nes vis buvo ant tuszczio,
ligonis nesitaise. Prisiartino

ant galo 24-ta diena Rugpiuczio. Bruzgulis priesz ta diena,
padare rasztus, ba 'buvo tvirtu
jog ant rytojaus gyvaste pa
baigs.
Po vienuolikta valanda atva
žiavo su samdyta padvada sveczias. Bruzgulis jau nesirūpino
apie sveczia, ba gulėjo ant lo
vos ir lauke snierties. Pati ta
me laike sėdėjo'prie navatno li
gonio, nes kaip iszejo sveczia
priimtie, teip ir nesugryžo.

Isz nekantrumo Bruzgulis
nusiuntė slūgine, idant paszaukt paczia, nes toji sugryžus pasakė, jog netrukus ateis.
Bruzgulis pradėjo inpu.lt in
nekantrumą da didesni ir mel
de gydintojaus, kuris buvo ta
me laike atvažiavęs, idant nu
eitu pažiūrėti ka jo pati veike.
Gydintojas netrukus sugryžta ii- pasakoje, jog seklyczioje
yra ulonas, patogas, jaunas vy
ras kuris laukia snierties Povi
lo, o kaip numirs, tai pati ateis
akis užspausti.
Bruzgulis padūko tai iszgirdes ir paszauke:
— Na tai vyreli,,gražu! Asz
ketinu netrukus mirti, o ta
prakeikta isz manes da szposojasi!
Tai pasakęs, drigkt isz lovos
kaip zuikis, užsimėtė skranda
ant pecziu ir cu! In seklyczia.
Su staiga duris atidarė ir ka
pamate ?
Szitai ulonas sėdi ant sofkos
ir laiko jo paczia už kaklo.
Czia kaip ugnis užsidegė Po
vilas ir su piktumu paszauke:
— Ar tai szitaip! Asz czia
ketinu už valandėlės numirti,
o tu prakeikta su kitu užsiimi!
Ko tave czia velnias prakeik
tas Maskolu atnesze? Tuojaus
szelauk isz mano namo!
Ulonas: Ne purszkauk! Ne
purszkauk, klausyk ka tau pa
sakysiu:
— Sztai asz mylėjau tavo
paczia pirmiaus ir dabar, at
keliavau ja iszluosuotie nuo to
kio kvailio žmogaus, kuris tik
tai džiovina motere, bauginda
mas Smelte. Eisi netikės, su sa
vo 'budu.
Bruzgulis: Uždarykie snuki!
Ba asz tuojaus czia tave pamo
kinsiu, kaip moteres paikinti
Po teisybei turiu tuojaus nu
mirt nes da pirma tau kaulus
sulaužiusiu jog tu szmotelu ne
surinksi!
Ulonas: Gana jau! gana, esi
grabo negalįs ir da nori su ulo
nu galėt is. Eime Onute in soda,
ka czia su tuom lepszia kalbėti.
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light for sale
— Gal jusu draugai yra
nusiminė ir neramus laike
szios bedarbes, tai pasakykite
jiems kad užsiraszytu sau
“Saule”, o bus jie jums už tai
dėkingi, nes “Saule” priduos
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

On A UNIOUE CONTRACT THE OWNER OF A
FIVE STORY BUILDING AGREED NOT TO BUILD
ANY HIGHER ANO SO DEPRIVE THE OCCUPANTS
OF AN ADJACENT SKYSCRAPER OF DAYLIGHT.
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year for 30 years.
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160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% 00L ploado
Iszaiszkina sapna ir kas
ateitoje stosis. Su priedu Į>
planatu ir visokiu burtu.
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Tai pasakęs ulonas ima pa
czia Povilo už rankos ir nori
vestis. Tada Bruzgulis puola
kaip milžinas ant ulono, nes ta
sai smagiai įszsisuko, inbego
in priemenia su paczia ir duris
užstūmė. Bruzgulis su kėlu du
ris iszmusze. Ulonas nutveręs
už rankos Poviliene trauke lau
kan, o Povilas vejasi, duris o
norint jau po dvyliktai valan
dai, ligonis vejasi.
Ulonas paleido Poviliene ir
pats Lego in laukus, szoko per
tvora, o Bruzgulis paskui ji;
nes kada per tvora persiverte,
už kurios buvo grabe pilna
purvo, tai nebagas kaip meitė
lis iszsivoliojo. Vienok iszsimankes isz molugo, leidosi pas
kui Uloną. Ulonas pribegia
selksni, kaip vovere užsikabi
no ir atsisėdės augsztai ant szakos, žiurėjo in nuilsusi Bruz
guli. Tasai pribėgės, nori insikabint in elksni, negali.
Ulonas szidina visaip, jog
bus už kuriu ir visa turtą ap
ims; jog meiliau su jo paczia
gyvens; Bruzgulis net pajuodo
isz piktumo. Tarne atbėga gy
dintojas ir szauke:
Povilai sugryszk, o jai keti
ni mirti, tai mirk, ba jau pirma
valanda.
Povilas neturėdamas kito
kios rodos, o ir buvo baisiai nu
ilsės, sugryžo su daktaru, dan
timis grieždamas.
Vos slenksti perženge, už
puolė ant pacizios ir butu mo
tere suteriojas; nes gydintojas
viską iszreiszke: Jog tas Ulo
nas yra tikru broliu jo paezios,
o kurio jis nepažinojo ; ir kada
atkeliavęs, dažinojo apie navatna liga savo szvogerio, pa
dare taji szposa, idant ji iszgydint.
Bruzgulis tai iszgirdes pra
dėjo isz saves juoktis ir supra
to, kokiu, jis kvailu buvo.
Per tris dienas gere ir valgė.
Bruzgulis negalėjo iszmanyti,
isz kur jam tas in galva inejo.
Jeigu katram iszskaitytoju
praeitu kokis rūpestis in galva
ir ne reikalingai nužiuretumet
savo paczia. tai atsiminkite ant
szitos pasakaites.
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VANDUO PAVIRTO 5 METU MERGAITE
SUŽEISTA
In ALIEJŲ

kytis valstijos ir valdžios in
statymu.
Kai ta savomis jiegomis pa
sikėlusi komisija nutarė derin
tis su vaikezu sziaikomis ir,
gengemis, tai ji baisiai sukly-'
do, nes ji tada pripažino kad
tokie va keziai sulyg savo už-;
gaidomis gali valdyti, bet ku
ria miesto dali. Kai ta komisi
ja inejo in derybas su tais pien
burniais kad jie pripažins sa
vo miesto kraszta ir nieko kito
neinsileis, tai ta komisija visai
isz kraszto iszejo.
Tokiems vaikezams, pien- ■
burniams, busimiesiems prasi-;
kaltininkams nieko kito nerei
kia kaip tik geros lazdos, jiems
kaili gerai iszpilti ir pasiunsti
namo ar in mokykla.
Kokis ežia gali būti derėji
mas su tokiais vaikais, kurie,
norėdami parodinti savo visagalimybe nesziojasi peilius, re
volverius ir kitus ginklus. Ge
riausiai butu jiems kaili gerai
iszpilti ir ju tėvus in kalėjimą
patupdinti, kol jie supras tėvo1
ir motinos pareigas kaslink to
kiu niekszu, dykaduoniu, kurie
dabar vadinasi “Juvenile Delinquenst”. Jeigu jie nori pri
sipažinti kad jie yra jaunieji
prasikaltėliai tai mes turėtume
juos skaityti kaip prasikaltė
liais ir visus patupdinti in ka
lėjimą.
Czia ne tie vaikezai kalti tiek
kiek musu vyresnieji, kurie
tiems jaunuoliams tiek laisves
duoda.
Jeigu tėvai suvaidintu savo
vaikus ir jeigu policija nesi
gailėtu tokiu dykaduoniu, vai
ku tai visiems butu daug sau
giau gyventi Amerikoje.
Mums jau seniai insipyko
klausytis ir skaitytis apie tuos
jaunuosius paklydėlius. Jie nė
ra paklydę, bet tik iszdyke. Ir
gera lazda visus juos atverstu
in protinga ir sveika gyveni
mą.

WILDWOOD CREST, N. J.
GEORGETOWN, TEX. —
— Ponas Stanislovas Sa
dauskas, isz 1 Onslow Terrace, “Tikrai pikta ir nesupranta •— Penkių metu mergaite buSouth Boston 27, Mass., daly ma” prieszinosi Ponia W. H. vo labai sužeista, kai automovavo laidotuvėse savo gimi- Percy kai darbininkai, kasda- tilius kuri jos. tėvas vairavo
naiczio, a.a. Boleslavo Sadaus mi szulini del vandenio pasie- susimusze su kitu automobiliu
ko, nuo 800 E. Centre uly., pa ke aliejaus szaltini. Ji sako: ; ant Nashville ir Pacific uly.
Mergaite, Sharon Myers, nuo
reita Ketverga. Ponas St. Sa “Mums labai reikia vandenio,
dauskas, du metai atgalios gy o dabar kas ežia pasirodo: vien 1 Syracuse Road buvo nuveszta
pas daktara kuris apriszo jai
veno mieste Fitchburg, Mass. tik aliejus!”
— Trys žmones, tarpe ju,
Kai jos kaimynai jai primi galva ir paskui pasiuntė in li
du radosi isz Mahanojaus mies ne kad isz aliejaus daug dau gonine.
to, likos sužeisti kai automobi giau pelno yra negu isz vande Policijantai sako kad jos tė
lius kuriame jie važiavo susi nio, ji susiramino ir pastebėjo: vas, dv. desz mts szesziu metu
trenkė stacziai su kitu automo “Gerai, jeigu jie ežia ant mano amž aus Ralph ir antro autobiliu in Penribrook, arti Har- daržo ras gana aliejaus, tai gal mobiliaus draiverys devynioli
ris'burg, Pa. Musu gerai žino asz galėsiu kita szulini iszsi- kos metu amžiaus Irvin Hurd,
Jr., isz Swainton visai nebuvo
mas barberys, ponas Juozas kasti del vandenio.
sužeisti.
Anceraviczius ir žmona Mar
cele, nuo 409 W. Centre uly.,
taipgi ponas William Taylor,
Missouri Gražuole
Už Symingtona
szvogeris Anceravicziu,
isz
Griffth Ave., Baltimore, Md.,
važiavo tame automobilyje. Jie
visi likos nuveszti in Harris
burg ligonbute del daktariszko
pagelbos, po tam sugryžo in'
Mahanoy City. Ponas Taylor
vairavo automolbiliu, o kita au
tomobiliu vairavo Irvin Baer
isz Carlisle. Pono Taylor auto
mobilius aplaike daug bledies.
— Vakacijos vaikams bai
gėsi.
— Seredoj pripuola Szv.
Jono Kriksztytojo galvos nu
kirtimo, o Tautiszka, Vardine:
Gardenis. Ir ta diena :1946 m.,
Keturiu Didžiųjų Tautu Minis
terial susirinko Paryžiuje, bet
visai nieko nenuveike.
— 'Sirgdamas ilga laika,
gerai žinomas del miesto gy
ventojams, Peter Deesing, nuo
331 W. Spruce uly., kuri gydė
si in Veteranu ligonbute, Wil
sina szita seimą kad SymingPonia Leo Fisher, žmona
kes-Barre, pasimirė Subatos delegato isz Sikeston, Mis
tonas butu iszrinktas, in
vakara 6:15 valanda. Velionis souri, parodo kaip ji visu sa
Convention Hall, Chicagoje.
gimė Mahanojuje, per daugelis
vo pagalėjimu veda ir garmetu dirbo angliakasy klose,
bet keletą metu atgal prasiszaužpuoliku, kai tie žulikai no
lino nuo darbo iszprie'žasties KAREIVIS
rėjo vienos kompanijos ofisus
blogo sveikatos. Prigulėjo prie
INTARTAS apvogti.
V. F. W. Veteranu kuopa mies
Policijantas,
trisdeszimts
te ir Eagles Kliubo. Paliko sa
BOSTON, MASS. — Septy dvieju metu amžiaus Allen
vo paczia Ona, du sunu: Petra,
isz Lebanon ir Edvardą, Phila niolikos metu amžiaus kareivis Yauch szove su savo kaire ran
delphia, taipgi duktere Ona isz buvo suaresztuotas in Aber ka, nes jo deszinioji buvo su
Washington, D. C., du brolius: deen Proving Grounds, Mary paralyžiuota nuo kulkos, pa
leistos vieno tu razbaininku.
Povilą, mieste, ir Joną, Mt. Cle- land. Jis yra intartas už nužudevyniolikos metu Tada jis persilaužė ir puolė
mence. Laidos Ketverge su dinima
f piegomis in Szv. Juozapo 'baž : Dianne Ferriani, isz East Bos-; Per Lansing Lumber kompanijos langa.
nyčioje devinta valanda ryte ' ton. Jis buvo insimylejes in ta'
Jo szuvis isz kaires rankos
ir palaidos in parapijos kapi mergina.
Jos lavonas buvo surastas in nuszove, nužudė dvideszimts
nėse.
,
— Ketverge pripuola Szv. Boston & Albany freight lotus, metu jaunuoli, Donald Ferris,
Rože Limiete, o Tautiszka Var už sanvaites po to laiko kada ji isz Lansing. Du kiti jaunuo
liai, asztuoniolikos metu Ge
dine: Vesta. Taipgi ta diena: buvo dingus.
1946 m., Graikijos karalius su
Policijantai spėja kad ežia; rald Graham ir septyniolikos
gryžo in savo sostą su Ameri nebuvo užpuolimo ar isznieki- metu Rcihard Wood buvo su
kos pagelba; 1830 m., Balti nimo tikslas, bet dvieju prie-, imti ir suaresztuoti.
buvo
more ir Ohio geležinkeliu kom szingu cziaku, gengiu susikir-' Policijantui Yauch
operacija padaryta ligoninėje.
panija panaikino savo arkliais timas.
traukimiaus traukinus ir pra ! Daktarai sako kad isz jos Jam deszinioji akis turėjo būti
dėjo vartuoti inžinus; 1386 m., žaizdų matyti kad koks drūtas iszimta. Bet daktarai sako kad
I vyras ja baisiai buvo sudaužės jis iszl.ks gyvas.
Lietuvos Kriksztas.
— Petnyczioj pripuola pas su kokiu pagaliu.
kutine diena Rugpiucziu, taip j Policijantai sako kad ji bu VAIKEZU UNIJOS
gi Szv. Reimundo, o Tautiszka vo suaresztuota ir nuteista ant
Vardine: Rožele. Ir ta diena szesziu menesiu in kalėjimą už
Jauni Razbaininkai
1946 m., New York miesto biz i tai kad ji su savimi nesziojosi
nis buvo suparalyžiuotas per j ginklus savo cziakos, genges
Nori Derintis
s-traikas troku draiveriu.
i draugams, ir kad ji buvo nare
— 'Sukatoj pripuola pirma vienos razbaininku genges, ku
Jiems Tik Gero Diržo
diena Rugsėjo, September.
rie yra intarti už kelias vagys-

! tęs.

Reikia

Trys Istorijos
NEW YORK, N. Y. —
Apie Irlanda arba Nekaltybe APAKINTAS
New Yorko policijos komisijoSuspausta; Robertas Velnias,
POLICIJANTAS ; nierius, Stephen P. Kennedy
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip
--stacziai ir labai gerai pasakė,
korius Ako Turtingu Ponu.
LANSING, MICH. — Poli kai jis pastebėjo kad jokia
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
cijantas ant vienos akies apa draugija ar draugyste neturi
Saule Publishing Co.
kintas ir dalinai suparalyžiuo jokio ingaliojimo derintis su tu
tas, nuo razbaininko szuviu, vaikezu cziaikomis, gengemis,
nuszove ir nužudė viena savo ir kad visi tie vaikezai turi laiPlatinkit “Saule”

MAHANOY CITY, PA.

VA1KVAGIS,
ŽMOGŽUDIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Anglijos Laivas Per Suez K anal a

Kai Suez Kanalo klausi
mas pasiprieszinimus per vi
sa pasauli, Anglijos laivas
perplaukia per ta kanala su
visonrs szviesomis. Jis per-

Naujas Paczto Ženklas

plauke per Port Said kai
diktatorius Nasser buvo pareiszkes ir pasakęs kad tas
kanalas priguli jo krasztui.
Szitas laivas, “Himalaya”

perplauke per ta kanala, isz
Australijos in Anglija su
septyniais szimtais septy
nios dcszimts keleiviais.

Pirmasis Delegatas Randa Savo Sėdynė

iigOR

Darbo Szventei (Labor
Day)
iszleidžiaimi paczto
ženklai. Vaizdas paimtas isz
Darbo Kambariu pagražinimos. Ofisai statomi Wash
ington, D. C.
gu jis ta kūdikėli nužudė ar ne,
mes niekados nežinosime, bet
dabar žinome kad negreitai
kuris kitas tokis žulikas iszdrys ka panaszaus padaryti,
nes jis žinos kad jis turės su
FBI agentais skaitytis.

Robert F. Turner, isz
Chester County, Pa., pirmu
tinis delegatas kuris susira
do savo vieta Demokratu
seime del Prezidento rinki
mu pareita sanvaite, Chicagoje. Jis nutarė kiški pra-

snusti pirm negu kiti delega
tai susirinks ir ta seimą pra
dės. Už trumpo laiko Visa sa
le prisipildė delegatu, kan
didatu ir partijos atstovu isz
visu valstijų.

rįe stengiesi pabėgti in Austri
ja pasiekė ta kraszta gyvas
Austrijos valdžios policija pra
nesza, kad trys buvo Komunis
tu policijos nuszauti.

toli Hamburg miesto, isz Czeku laivo. Jie stengiesi pri
plaukti prie Austrijos kranto.
Juos užtiko laivo ir laivyno policijantai.

tininkai buvo surinkę daug
I Tas vienas kuris pasekmin Visi Czeku prekybiniai lai
svarbiu žinių, bet jas nepagai pasiekė savo tikslą yra vai yra dabar palydomi kaskelte, kol FBI policija savo CZEKAS PRI
dart a galutinai atliko ir ta žudvideszimts szesziu metu am- riszku laivu ant Dunojaus
PLAUKĖ
LAISVE
lika suėmė. Jeigu laikrasztis
žiaus Zoltan Csillard, kuris ; upes.
i praszesi Austrijos policijos pobutu paskelbęs ka jis tada ži
nojo, tai tas žulikas gal butu
litines apsaugos.
1 ,
,
Trys Kiti Žuvo
ard sukniubo kai jam buvo pasuspėjęs pasprukti. Bet laikCsillard su savo draugais, sakyta kad jo draugai buvo nuraszitninkai sutiko tylėti ir
VIENNA. — Tik vienas isz stengiesi pabėgti in laisve, szauti ir kad tik jis vienas iszduoti laisva ranka FBI polici
keturiu Czeku pabėgėliu, ku- szokdami in Danojaus upe, ne- liko gyvas.
jos agentams.
Sunku pasakyti kaip butu
buvę, jeigu FBI policijai butu
Laiviai Plaukia Per Suez Kanala
buvę pavėlinta ežia tuojaus sa
vo darba pradėti, kai tik tas
vaikutis buvo pavogtas; bet
sulyg “Lindbergh Instatymu”
tuo laik FBI policija buvo
priversta laukti deszimts die
nu ir duoti vietinei policijai
proga ta prasikaltėli sugauti.
Po desz’mts dienu FBI polici
ja stojo su visu savo mokslu ir
su visais savo agentais ir pra
dėjo sekti ta žmogžudį.
Dabar tas instatymas panai
kintas, permainytas, ir FBI;
policijai dabar vale tuojaus
stoti in toki klausima isz pir
mos dienos. Taip, mums ro
dos, turėjo ir isz pradžių būti.
Mažai kas isz žuliku ar razbaininku, banditu bijsoi vieti
nes policijos, bet rėtis kuris
drysta pakliūti in FBI agentu
rankas. Jie baisiai neapkenczia FBI agentu, bet dar bai
siau ju bijosi. Ar FBI agentai
Laivai vis plaukia per Su tiecziams kad mes visi nori laisvas visiems krasztams.
❖
♦>
me kad tas kanalas pasiliktu
butu gale j e ji suimti pirm ne- ez Kanala, parodinti Egip-

