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suvartuoti. Apie tai mes raszeme Gegužio dvideszimts pirma
diena, ir sakeme kad Bur mos
krasztas turės vos gana tu ry
žiu savo gyveno t jus iszmaitinti.

WASHINGTON, D. C. —
Neužsimoka Su
Kongresmonas Demokratas isz
Wisconsin valstijos pareiszke Komunistais Derintis
Buvęs Premieras U Nu su
savo protestą, nepasitenkinimą
darė sutarti su Sovietu Rusija,
su netaisyklinga tvarka kasBURMA. — Jeigu kas žino kad Burma pasiuns daug ryžiu
link taksu ant musu mokinto kad mainikavimas neužsimoka in Sovietu Rusija, jeigu Rusija
zidento vieta, Adlai Stevenso- ju.
tai buvęs Burmos Premieras jai pasiuns daug geležies ir
nas sakę kad Republikonu nu Jis ragina Takso Komisijo- U Nu gerai žino ar bent turėtu plieno. Sutartis buvo sudarinta
PEBBLE BEACH, CALIF.
sistatymas del ateinancziu me nieriu Russell Harrington per žinoti.
bet tuojaus Sovietai pakele sa
to
— Prez. Eisenhoweris, po sei
tu parodo vien tik neiszlaikyta mainyti visa tvarka ir nusista Pirmiau Burmos krasztas vo geležies kaina du ar tris sy
mo, kuris ji vienbalsiai iszrinžodi ir sulaužytus prižadus.
tymą kaslink reikalavimo tak mislino kad jis turi ar turės kius brangiau. O paskui Burko kaipo Republikonu partijos
Jis sako kad Republikonai su isz mokintoju.
daugiau ryžiu jeigu jis gales
fTasa Ant.4 Puslapio)
kandidatu in Prezidento vie
dabar daro visokius pasižadė Kaip dabar dalykai stovi tai ■
ta, susimislino vėl paloszti gol
jimus ir prižada visa tai ka jie mokytojas negali atmuszti nuo I
fą.
Vice-Prezidentas Nixonas Su Žmona
per keturis metus negalėjo ir savo taksu iszkaszczius savo
Jis czia pirma syki po savo
nenorėjo iszpildinti.
mokslo.
ligos iszlosze pilnas devynioli
Jis sako kad jeigu piliecziai
Dauguma mokintoju, vasa
ka skylių golfo loszimo. (Tai
prilygins Demokratu ir Repub ros laiku, vietoj vakacijos eina
pilnas loszimas. Žmones kurie
likonu nusistatymus, jie tik'
augsztesnius mokslus, ar žie
nesijauczia taip gerai iszloszia
prie vienos iszeitise prieis:
mos laiku vakarais lanko kole
tik devynias skyles ir jiems
“Kad Republikonu partija gijas ir universitetus daugiau
užtenka.) Bet Prez. Eisenho
stovėjo ir dabar stovi viduryje
Czia Anglijos graži ir ma Bet iszrodo kad ji sau tinka weris iszlosze visas devynioli kelio ir nieko nedaro ir neda mokintis kad jis galėtu geriau
mo vyro dar vis jieszko ir ka skylių ir ėjo pesczias. Bet rys; o Demokratu partija yra mokinius mokinti. Tokie moks
loni Karalaite Margarita, in
Clarence House. Ja yra mė kol kas nebesuranda. Laik- po loszimo jis prisipažino laik- pažangu j u partija; Demokra lai ar mokytojams visiszkai
rasztininkai jau ima spėti ar raszitninkams kad jis buvo pa tai nori eiti pirmyn ir nesibijo reikalingi ir isz ju tai reika
ginę visi apženyti, ir karalaujama.
ilsės. Ir tai visai ne dyvai, nes
liszka szeimyna ir laikrasz ji ir pasiliks senmerge.
jokio darbo.
daug jaunesni už ji pailsta tik
o
o
o
tininkai ir valdžios taryba.
Jis laikrasztininkams pada Bet kai jie užsimoka už to?
iszlosze devynias skyles.
vė dvideszimts penkių pusla- kius kursus, perkasi knygas ir
Kaip tas loszimas jam pasi
džiausios televizijos stotys ta
j piu raportą, kuriame jis, punk- praleidžia pinigus važiuodami
seimą per visa ilga, varginga sekė laikrasztininkams nebuvo | tas po punkto priparodina kad in tuos universitetus ir atgal,
praneszta. Bet jie visi sako
nakti rode ir leido. Ir kam?
į Republikonai nieko Amerikos jie negali tokius kasztus at
kad
Prezidentas
iszrodo
svei

Juk ne visiems rūpėjo ar rupi
piliecziams gero nėra padare ir muszti nuo savo taksu.
kas ir linksmas.
O fabrikantas gali visokerio
POLITISZKI SEIMAI ka tie politikieriai vepsavo ar
neketina padaryti.
Iszrodo
kad
Prez.
Eisenho

kaip jo bobos darkiesi.
Per anuos rinkimus Steven- pus kasztus atmuszti nuo savo
PRAŪŽĖ
weris
dabar
nori
visiems
paroPrakalbos buvo nubuodžios;
taksu.
I sonas buvo lėtas ir mažai ka
dinti
kad
jis
sveikas,
drūtas
ir
buvo mažai kas tokio žingeisake ir dar mažiau stojo in po
ir mokytojos kaszŽmones Nepatenkinti daus kad jau visos televizijos linksmas, nežiūrint viso to ne- litika, bet dabar mes matome taiMokytojo
del drabužiu teipgi turėtuj
Vice-Prezidentas Richard
sitiko ir pasisveikino su Nixgaliojimo, nesveikatos ir ateistotys turėjo ta pati nubuodvisai nauja ir kitoniszka Ste- būti atmuszti nuo taksu, nes
Nixonas su savo žmona czia
onu ir jo žmona, San Fran
nanczios senatvės.
Per Daug Seimo Ant niai rodinti.
vensona. Jis dabar yra primos tinkami drabužiai jo amatui i
apvainikuoti su Hawaiian
cisco seime per rinkimus. Jie
Jis sako jis nepaiso ar jis ruszies politikierius ir savo po
Nuobuodžiausia buvo sekti
Televizijos
reikalingi.
Mokytoja
negali
“leis’’ vainikais. Hawaii
jau tada pranaszavo kad
ir žiūrėti in Republikonu sei gerai ar negerai ta golfą losza, litika veda ir ves iki rinkimu. kaip kokia szliure in fabriką,
kraszto delegacija szitaip
Nixonas laimes per pirma
bile tik jis gales iszeiti ant
WASHINGTON, D. C. —
Jis toliau sake kad kai Re eiti taip in mokykla; mokyto
mą. Juk visi jau isz kalno žino
gražiai ir triukszmingai pa rinkimą.
Telęvizijos ir radijo kompani jo kad Eisenhoweris ir Nixo- szviežio oro pasivaikszczioti ir publikonai ka prižada, tai žmo jui drabužiai daug daugiau
jos dabar stengiasi dažinoti nas bus iszrinkti. O ju prakal golfo lazdas paszvaistyti.
nes turi tris ar keturis metus kasztuoja negu mainieriu ar
trumpa ir trūksta mokytoju? je mokintojas yra daug geriau
Ir
jis
nors
ant
tiek
sveikas,
kaip žmonėms patiko Demo bos buvo isz tikro nuobuodžios.
laukti kol tie Republikonai sh- kokiam kitam darbininkui. Ir
Beveik visuose Europos invertinamas ir gerbiamas ne
kratu ir Republikonu siemo
Republikonai butu geriau kad jis nepaisė kiek paveikslu vo žodi iszlaiko. Jis sako kad tie drabužiai jam reikalingi.
krasztuose valdžia primoka gu czia pas mus Amerikoje.
praneszimai ant televizijos ir padare jeigu jie butu sau pasi laikrasztininkai nutraukė kai
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Kaip imsi ar isz kurios puses mokytojams, atpigina jam ke
________________
ant radijo.
samdė gera vakaro vedeja isz jis ta golfą losze. Jis keletą I
......... “
— Jeigu kiti geidžia skai
žiūrėsi, mokytojas Amerikoje liones kasztus; teatru, loszimu,
Toms kompanijoms tie du kurio kliubo, pavede visa savo kartu tyczia sustojo ir palauke
yra visu pamirsztas ir apleis dramos tikietai mokytojams tyt laikraszti “Saule’’ tai tegul
seimai kasztavo tarp vieno ir seimą kuriam kliubo vedėjui ir kol tie laikrasztininkai pasi SOVIETAI SUSPROG
tas žmogus, be vardo, be garbes yra ar visai už dyka, ar daug sau užsiraszo “Saule’’, o skai
dvieju milijonu doleriu, ir jos davė visiems žmonėms gera te rinko sau tinkamas vietas jo
DINO
ATOMINE
ir be tinkamos algos. Ar tai dy pigiau negu kitiems. Juk tai ju tytojo to laikraszczio neskriau
neteko biznio tarp szesziolikos atrą su patogems merginoms paveiksią nutraukti.
vai kad mums tiek ir taip amatas. Net ir paczioje Rusijo džia.
Republikonu partijos szulai
BOMBA
ir septyniolikos milijonu dole loszikems ir dainininkėms ir
riu.
atliktas kriukis. Tu prakalbu visomis pastangomis stengiasi
PEBBLE BEACH, CALIF.
Pasirodo kad dauguma žmo visai nereikejo, nes niekas ju visiems priparodinti ir visus
Eisenhoweris Sveikina Juodukes Gražuoles
intikinti
kad
Eisenhoweris
yra
— Prezidentas Eisenhoweris
nių buvo ne tik nepatenkinti, nepaisė. Bet beveik kaip tik
sveikas
ir
kad
jis
gales
dar
per
’aikrasztininkams paskelbė
bet stacziai pyko kad tiek lai taip ir buvo: teatras, dainos ir
keturis
metus
savo
Preziden

kad Sovietu Rusija yra su
ko buvo sugaiszinta del tu vaidinimas. Vaidinima veid
tystes
pareigas
eiti.
Ir
tas
la

sprogdinus kita atomine bom
dvieju seimu.
mainingai parūpino tie politi
bai svarbu, nes Demokratai, ba kur nors Sibirijoje.
Dauguma sako kad butu bu kieriai. O už visa tai žmones
per savo rinkimu seimą steng Laikrasztininku Sekretorius j
vę gana kad kuri viena televi kurie taksas moka gerokai už
sis priparodinti kad Republi Jamse C. Hagerty sako kad ta
zijos ar radijo stotis butu ta mokėjo. Užmokėjo ir už ta
konai iszsirinko ligota, nesvei bomba buvo didesne ir smar
seimą praneszus, o kitos butu szampana, kuris plauke kaip
ka ir senyva kandidata musu kesne už musu atomines bom
Įaikusios savo nustatytu pro vanduo isz krano.
kraszto reikalus vesti.
bas. Bet jis sako kad jis neži
gramų. Bet dabar dvi didžiau
no ir negali pasakyti ar ta
sios, ar tikriau sakant trys di KUMPIS $31.00 ANT
bomba buvo vandenilio, Hy
drogen bomba.
Paczedi Pacziulc
SVARO
Kiek galima dažinoti, tai ta
PRANESZIMAS
SAN FRANCISCO, CALIF.
Petras — Girdėjau Pranai Sovietu susprogdinta bomba
SKAITYTOJAMS! — Arthur K. Atkinson, isz St. kad turi lakai gera paczia, buvo apie vieno milijono tonu
Louis, Wabash geležinkelio kuri sau viską pati pasiuva. dinamito, dūlio jiegos.
Iszpriežasties kad “Darbo prezidentas inteike in St. Fran
Japonijos valdžia pranesza
Pranas — Taipgi brolyti,
Diena — Labor Day’’ pripuola cis vieszbuti Prezidento Eisen- tas mane labiausia naikina, kad ir tas krasztas pajuto tos
Panedelyje, Rugsėjo 3-czia die ho(werio žmonai geriausi ir nes kas sanvaite sau nauja bombos susprogima, bet ji sa
na, tai ateinantis Utarninkos puikiausi kumpi, kuris buvo szlebe pasisiuva.
ko kad ta bomba buvo gana toli
‘ ‘ Saules ’ ’ numeris neiszeis, pirma vieta laimėjęs in Missou
nuo Japonijos kraszto.
kad ir musu darbininkai galė ri State Fair.
Kai musu laikrasztininkai
tu apvaiksztineti “Darbo Die
stengiesi isz Sovietu Rusijos
Ta kumpi buvo nusipirkęs
SKAITYKIT
Pirm negu Prezidentas D.
rado gana laiko pasveikinti
valdovu dažinoti kokia bomba
na?— Labor Day’’ Szvente. Do William D. Cruce, Missouri
rinkta gražiausia “Panele
szitas Juodukes gražuoles,
buvo susprogdinta, jie musu Eisenhoweris iszvažiavo isz
vanokite mums. Acziu!
Shrine Karalaite’’ per Seno
Komisijos Sekretorius. Jis bu
“SAULE“
kurios dalyvavo gražuoliu
laikrasztininkams nieko neat Vaszingtono in Republikonu
vės Egiptiecziu-Arabu Sei
' ' —‘^Saules” Redakcija. vo užmokėjęs trisdeszimts vie
Seimą in San Francisco, jis i rungtynėse kur buvo iszmą.
sake ir nepasiaiszkino.
PLATINKI!!
na doleri ant svaro.
<c-X>At**-)c*-K**-K****-K***-M*-K**->

Sulaužyti Republikonu
Prižadai
Pirma Syki Nuo Savo
Ligos Losze 18 Golfo LIBERTYVILLE, ILL. —
Demokratu kandidatas in Pre
Skylių
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Isz Amerikos

“SAULE”

Kas Girdėt
Egipto prezidentas, diktato
rius Gamal Nasser jau dabar
bedoje. Jis nusipirko daug ka
riszku eroiplanu ir kariszku
tanku nuo Sovietu, už kurias
jis trumpu laiku turi užmokėti.
O vienuolika tu kariszku eroplanu MIG jau 'sudužo, ir daug
tu kariszku tanku uoste rūdija,
nes Egiptiecziai negali jas imveszti in Sinai dykumas, kur
jos butu labai reikalingos. Jis
tikėjosi pirktis visus tuos gink
lūs isz Sovietu ir paskui gauti
pinigu isz Amerikos, už juos
Sovietams užmokėti.

Marinu komandorius, kuris
pirmiau buvo sakes kad jis asmeniszkai prižiuręs kad tas
Saržentas butu tinkamai nu
baustas, paskui nusileido' ir pa
sakė kad jis patartu kad tas
Saržentas butu tik vienu laips
niu pažemintas už kvailyste.
Ar tas Komandoriu Generolas
Randolph McPate staiga persi
mainė, ar kas kitas ji permai
nė?
Tas Saržentas del kurio pa
sigėrimo szeszi jauni vyrukai
žuvo buvo nubaustas ant devy
nių menesiu prie sunkaus dar
bo ir ant dvieju szimtu septy
nios deszimts penkių doleriu.
Kažin ar už tiek vienam tu žu
vusiu marinu buvo galima grabas nupirkti ?
‘

Amerikos valdžia rengiasi
-pasiunsti kelis savo didelius
kariszkus laivus stacziai per ta
Suez Kanalai parodinti Egiptiecziams kad mes norime kad tas
kanalas pasiliktu laisvas vi
siems krasztams ir kad mes nei
Egiptiecziu nei Arabu nepaiso
me ir nesibijome.
■ ••
1
Jau dabar szesztas musu lai
vynas Viduržemiu jurose yra
pasirengęs plaukti stacziai in
Suez Kanala ir tik laukia žo
džio traukti in ten.

• •

-

Republikonai tikisi kad jie
ne tik Prezidento rinkimus lai
mes su Eisenlioweriu, bet kad
jie gaus gana atstovu Kongrese ir Senate, kad jie abi tas
valdžios szakas valdys per ateinanczius keturis metus. Jie
tikisi kad Eisenhoweris padės
daug kitiems Rėpublikonams
laimėti rinkimus in Kongresą
ir Senata.
w

O

O

O

Demokratai net ir per savo
seimą, nors ne vieszai, bet vis
gi jau prisipažinsta kad jie tu
ri mažai vilties sumuszti Prezi
In Austrija yra atvykę apie dentą Eisenhoweri per rinki
tūkstantis Sovietu neva-žinovu mus.
kurie visi yra szpiegai Rusijai.
Austrijos valdžia yra labai su Westinghouse kompanija vi
sirūpinusi ir dabar taryboje ei sus savo daigtus dabar pabran
na pasikalbėjimai kaip visus gina apie vienu nuoszimcziu.
juos sugražinti in ten isz kur Tai reiszkia, radijai, televizi
jie yra tavažiave.
jos, refrigeratoriai ir visi kiti
‘*
elektrikiniai daigtaj.
Lakūnas Jackson Kilgore,
kuris buvo pirmutinis laikrasz- Automobiliams guminiai ra
tininkams praneszti kad ta tai, tajeriai yra pabrange nuo
paskutine atomine bomba ne antro ligi treczio nuoszimczio.
pataikė in savo regi per tris
ar keturias mylias, nebus jau
Fordo kompanija sako kad
taip labai nubaustas. Po teisy biznis geras, kad žmones per
bei armija neturi jokio biznio kasi daug Fordu ir tu brangiu
ji kad ir biski nubausti, nes Lincoln automobliiu.
daug laikrasztininku apie tai
žinojo pirm negu jis vieszai pa Chrysler kompanijos virsziskelbė.
ninkas sako kad jo kompanija
yra pardavus visus Chrysler
Japonijos Premieras Hato brangius “Imperial” automo
yama yra ligotas ir bus pri bilius ir kad dabar sunku
verstas isz savo vietos pasi Chrysler Imperial automobiliu
pirktis.
traukti.
In Katmandu, Nepal Komu
nistai Kiniecziai neramiai mie
ga. Mimang sukilėliai yra nu
galabina daugiau kaip szimta
Komunistu Kiniecziu karinin
ku ir valdovu, ir daug kitu yra
gave grasinanczius laiszku
kad giltine ir ju laukia.

Kai Lenkijos Komunistiszki
vadai nesutiko imti Amerikos
paszelpa po tu Poznan sukili
mu, tai kitas sukilimas kone
iszkilo priesz tuos vadus. Mat
Lenkai badauja, o Komunistai
neleidžia Amerikiecziams kad
ir už dyka maisto pristatyti.
Leitenantas Generolas Lewis
B. Puller “Chesty” gali dabar
sau ramiai miegoti ar dar ra
miau stenėti ant visu savo gar
bes ženklu. Jis su visu savo
garbingumu atbėgo isz Vaszingtono, su savo asmeniniu
eroplanu in Parris Island už
stoti viena eilini įSarženta Ma
rina, del kurio pasigėrimo sze
szi jauni marinai pražuvo. Jis
teisme kaip kokis jautis blio
vė ir visiems davė žinoti kad su
juo visi turi skaitytis.
Ir vienas isz geriausiu advo
katu stojo ginti ta Saržentą.
McKeon.

Dauguma automobiliu fab
riku dabar jau nustojo gamine
1956 automobilius ir dabar ren
giasi gaminti 1957 metu auto
mobilius. Ir kiek galima isz
anksto dažinoti, tai Chrysler
automobiliu kompanija vėl pa
gamins geriausi ir puoszniausi
automobiliu ateinancziais me
tais.

Chrysler kompanija 'buvo
pasigaminus automobiliu už
szimta tukstancziu doleriu su
naujausiais iszradimais, bet jis
nuskendo kai tas laivas nu
skendo keletą sanvaicziu atgal.
Ta automobiliu buvo pagami
nę geriausi Italijos fabrikantai
kurie gamina tuos sportiszkus
ir baisiai brangius automobi
lius. Bet Chrysler kompanijos
atstovai sako kad jie turi vi
sus to nuskendusio automobiliaus veikimus, ir jie rengiasi
ta automobiliu ežia, Ameriko
je pastatyti, pagaminti.
General Motors kompanija
sako kad jie pagamins “ Cadill
ac’’ automobiliu ateinancziais
metais kuriam iri Fordo Lin
coln, nei Chryslerio Imperial
ncprisilygins. Bet iki sziol
“Cadillac” turėjo pasitenkin-
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ja. Kape atbėgant.
gas kriminaliszkas apraszy No.158—A p i e Kapitonas
Klebonas skubiai apsisiautė mas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabėgė
bažnytiniu ploszczium ir sku No.103—Vaidelo ta, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
binosi pas ligone. Pirma kuni isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
go ėjo vaikas, skambindamas czio iszimta isz Lietnviszku
No.160—Apie Po Laikui;
su
mažu
skambalėliu,
tuomi
užlieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
WHALE OF
A STORY
apreikszdamas žmonėms, esan dideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pnsiaugavenis; VieszIC'USING THE THIRTY WEEKS
tiems ant kelio ir lauke, kad vi No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
SPENT FILMING "MOBY DICK''
GREGORY PECK WORE THE
su szveneziausias Vieszpaties talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
WHALEBONE PEG LEG OF HIS ROLE
AS CAPTAIN AHAB FOR MORE
•
kūnas per žeme eina.
Yda isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi
THAN 350 HOURS, NEARLY ALL
J
Vyrai, kurie laukuose dirbo, ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Hu
OF WHICH WERE PASSED
STOMPING ABOUT ON THE SLIPPERY
nusiėmė skrybėles stovėjo lyg sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
ROLLING PECKS OF THE WHALING
ship, "pequod:'
stulpai nesi judindami, kol kle Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
bonas
su
plevesuojancziu Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
ploszczium nepraėjo.
ir visos bobos; Teipgi juokai,
No.l 66—Apie Sūnūs Mal1SapihepuacefoRMoterys, kurios laukuose pė rodos, trumpi pasakaitymai ir kiaus; Iszklausyta Malda
SyCA£F0BRUVWR5AYlN^
dus riszo, teipgi iszsitiesusios t. t., 52 puslapiu, 20c.
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
PL
,/5 SAVINS S?NPS.
16
stovėjo ir žegnojosi. Kumelys,
No.112—Trys apysakos apie
No.172—Apie Duktė Mariu;
kuris ant ganyklos buvo pri- pinigai galva-žudžiai; Kažan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
OPTICAL ILLUSION ?
y
risztas, pasibaidė pamatęs ple czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
TjbR ALL WE KNOW STARS WE "SEE" IN THE HEAVENS MAY HAVE i
Disappeared centuries poo! what we actually see are
vėsuojanti klebono ploszcziu, Kristupą; Juokingi szposelei;
PHOTONS OF LIGHT FROM THE STAR WHICH MAY HAVE BEEN
No.173—Apie Talmudo Pa
TRAVELING EARTHWARD FOR HUNDREDS OF I
nutraukė virve ir davė kojoms Kaip traukt gilink ingai Einiki
YEARS AFTER THE HEAVENLY A
slaptys; Du Mokiniu; Kam IszBODY CEASED TO EXIST?
/
valia. Vaikas, apsisiautęs rau ir kiti szposeliai, 20c.
davineti Pinigus. 45 pus., 20a.
donu 'bažnytiniu žiponu, ėjo la No.116—Istorija ape SieraNo.175—Kuczios Žemaites;
bai greitai, o kunigas, palenkės ta. Puikus apraszymas. 119
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
galva ant vieno szono, seke puslapiu, 20c.
paskui vaika, murmėdamas pa No.l 19—Keturios istorijos, darė Anglis; Kainiiecziu Aimaprastas maldas. Paskui ji ėjo apie Gražia Haremo Nevalnin- navymai; Eiles; Kokis Budais
Apgavikai Apgauna Žmonis;
A WORD
Kape. Ėjo ji teip susikuprinus, ke; Luoszis; Viena Motina;
...FROM SECRETARY OF THE TREASURY HUMPHREY: "THE CONTINUE? SUCCESS OF OUR ECONOMY
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
kai rodos ji kas valanda galė Vaikucziu plepėjimas, 62 pus.,
...IS THE SUM TOTAL OF ALL THESE INDIVIDUAL EFFORTS THAT MAKE OUR SYSTEM
SUPERIOR TO ANYTHING KNOWN IN THIS WORLD BEFORE-! ANO BUYING U. S. SAVINOS
Paveikslai. 20c.
tu, reikalui esant, atsiklaupti. 20c.
BONDS CAN BE AN IMPORTANT PART OF THAT EFFORT?
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
Kaukas buvo susiėmusi, kaip ir
No.120—Dvi istorijos apie Skaitymo ir Raszymo. 25c.
ha žny ežioje.
Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa. Ilonore kuris teipgi einan Valukas isz girios; Ant nemnno. 58 pus., 20c.
Kitokios Knygos
czius pamate, užklausė saves:
No.127—Trys istorijos apie
ti su treczia vieta tarp Lin liu. Bet sūnūs buvo pasidaręs Kur-gi mus klebonas teip Duktė Pustyniu; Peleniute;
coln ir Chrysler.
raktukus, ir kai tėvas nemate skubinasi? Bernas, kuris sziek Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.l 78—Tikrausias Kabalas
jis su savo raktukais iszvažia- tiek sumanesnis buvo, atsake
No.|28—Dvi isztorijos; Val- arba atidengimas Paslapcziu
jam:
Fordas yra paskyręs tarp vo su tėvo automobiliu.
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
Juk
jis
tavo
motinai
pasku

trijų ir keturiu szimtu milijo Sūnūs užsimokėjo ta szimto
No.132—-Trys istorijos: Apie 25c.
nu del savo atienaneziu metu doleriu bausme. Ir tėvas sako tinius sakramentus nesza.
No.180—Kvitu Knygute
Anglorius isz Valencziojs, Koautomobiliu.
kad tai buvo jo sunaus locni pi Iszgirdes ūkininkas toki iszžnas daigias turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
nigai ir kad jis jam nei cento aiszkinima ne maž nenusistebeKa pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
nedave ta bausme užsimokėti. jo76 puslapiu. 25c.
I8OĮ/2—Kvitu Knygute
Kad daugiau tėvu taip pasielg Teip, teip, turbūt teip ir bus,
Draugystėms, del Kasieriaua
tu su savo vaikais, tai gal butu ir vėl pradėjo savo paprasta No.129—Keturios istorijos:
Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
mažiau tokiu vėjavaikiu, dyka dauba dirbti.
Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
duoniu, kurie visa diena ir nak- Motina Bontemips spaviedoBeda; Tamsunus prigauna. 58 No.194—Trumpas
Kataliit durnavuoja su savo tėvu au- josi ir tada apturėjo paskutini
kiszkas Katekizmas, pagal iszpatepimą. Atlikęs klebonas sa puslapiu, 20c.
otmobiliais.
guldima Kun. Piliauskio, sn
vi/ dauba iszejo, palikdamas se No.l33—Dvi istorijos: Neuž
Vyrai Ir Moterys
nekurias Naudingais Padėji
— Gal jusu draugai yra nąją Kape viena karsztoje mokamas Žiedas, Drūta Alks
mais. 35c.
nusiminė ir neramus laike grinezioje. Dabar Kape pradė ni. 62 puslapiu, 20c.
Jeigu vyras iszmintingas,
szios bedarbes, tai pasakykite jo akyliai iii ligone žiūrėti ir po No.l34—Dvi istorijos: Baisi No.196—Stacijos arba Kal
Del kvailiu moterių
Žudinsta, Urlika Razbaininka, varija Viesz. Jezuso Kristuso
kelis
syk
saves
užklausė,
kaip
jiems
kad
užsiraszytu
sau
bus prigavingas.
15c.
“Saule”, o bus jie jums už tai ilgai ligone isztikro dar gyves. 43 puslapiu, 20c.
Iszmintinga moteriszki
Diena baigėsi ir pradėjo No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—Graudus Verksmai
dėkingi, nes “Saule” priduos
Gaus kvaili už vyriszki.
jiems smagu gyvenimą ir nu temti. Szviežias oras tvino in ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie ApJeigu abudu vyras ir
mislinimo Kanczios Viesz. Mu>
grinezia, judindamas ir iszpuz- tas. 61 puslapiu,20c.
varys ju nuliūdima.
motere mandraus,
damas, kada nors buvusias bal No.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
Tada ant kožno žingsnio
tas, bet dabar sujuodusias ir bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. Pa
viens kita apgaus.
“Talmudo Paslaptys” mušiu sutersztas langu už Kuzma Skripkorius Likos Tur gal senoviszko būda, 15c.
Jeigu abudu bus kvailiai
ŽYDU TIKYBOS
No. 198—Gromata arba Mu
dangas, kurios nuo to teip isz- tingu Ponu. 35c.
Tada mylesis platoniszkai.
:: PRISAKYMUS ::
sipute, lyg norėtu jos teip jau . No.142—Apie Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
Labai užimanti apysaka
palėkti, kaip dvasia senosios Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz groma
----- a----moteriszkes, kuri netrukus tu Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.
Per paczta, 25 Centai
rės pasikelti iii padanges.
lapiu, 20c.
TĖVAS APSKUNDĖ
Sene gulėjo nesikrutindama. No.144— Apie Ranka Ap- No.200—Eustakijuszas. Is
Saule Publishing Company, Jos akys buvo atviros ir isz- veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
SAVO SUNU
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
skestos ir rodėsi, lyg ji lauktu Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35a.
savo mirties, kuri jokiu budu va Zokoninka Bernadina. 61 N0.2OI—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą
Sūnus Užmokėjo $100
neinstenge ja pergalėti. Kvėpa puslapiu, 20c.
♦^♦♦^♦♦^♦♦♦♦♦t44*44*44*44*44*44*44*44*4 vimas jos žymiai mažinosi, o No.145—A p i e Velniszkas ir liudymas apie Jezu Kristų.
oras ėjo szvilpdamas per mesz- Malūnas Kaip Studentas Lo Plikius apraszymas. 20c.
GARFIELD, N. J. — Septy::
VELNIAS
::
lungiszkai suspaustas lupas. jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
niolikos metu jaunuolis buvo
Veik turėjo jos gyvastis su visu buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
nubaustas ant szimto doleriu,
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
Garbei. 15c.
užgesti, o tada bus viena isz- puslapiu, 15c.
kai jo tėvas patraukė ji in teis
karszele mažiau ant svieto, del
mą už pasiemima be jo paveliNo.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
vo
ji
be
pertrūkio,
ar
tai
del
kurios myrio ne vienas žmogus tu, Stebuklas Kuczios Naktį. kių Seraphiszkas Officium. 15a
nimo automobiliaus.
saves, ar tai del tu szeimynu, jokia aszara nepralies.
62 puslapiu, 20c.
Teisėjas Magistrate Stephen pas kurias sergėdavo, bet visa
—
BUS
DAUGIAU
—
Toth ta nubaudima paskyrė da už ypatiszka užmokesti. To
No.l 48—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas;
ant Edward Bray, kai jis rado kiu budu ji savo pajiegas dvi
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
ji kalta už pasiemima automo gubai išnaudodavo.
No.152—Apie Kajimas, Drū HV1 Užsisakant knygas is»
KATALOGAS
biliaus be savininko, jo tėvo,
tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, reikia paminėti
Visai netikėtai ir staiga ji
KNYGŲ
pavelinimo.
lapiu, 20c.
tik numeri knygos. Pinigua
užklausė serganeziosios:
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-OrRaymond E. Bray, tėvas ku Ar jau apturėjai tamista,
Visi
pirmieji
Katalogai
dabar
Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino Moris buvo policijantams prane- paskutini patepimą ?
yra negeri. Szis Katalogas piu, 35c.
ni-Orderi, o jeigu norite pini
szes ir ju pareikalavęs kad jie
Ūkininke papurtė su galva.
užima visu anų
vieta,
todėl
»
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
sustabdintu ir suimti jo sunu Skalbėja Kape, kuri ypatin
užsisakykite knygas isz
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
už tai kad jis buvo be pavelini gai dievota buvo, paszoko grei
szito Katalogo
Nepamirszkite dadeti
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
mo pasiėmęs jo automobiliu, tai isz vietos.
deszimtuka ekstra del prisiunNr. 1956
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
nesutiko, kai teisėjas patarė
Ar isztikro teip, Dievo visotimo kasztu.
kad sūnūs ir tėvas turėtu tar
No.151—Apie Vaitas Szvilgalis! Jeigu teip, tai tuojau
ISTORIJOS, PASAKOS,
Visi Moni-Orderiai ir Pini
pu saves szita klausima iszpikas,
Pas
Merga,
Gražios
bėgsiu kleboną paszaukti!
APYSAKOS, IR T. T.
riszti, be teisėjo insikiszimo.
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
Tada ji bego teip greitai lin
turi būti siusti vien tik ant
Tėvas sake kad jis buvo at- kui klebonijos, kad net vaikai, No. 101—Kapitonas Velnias, nukas Karalium, 62 pus., 20c. szio adreso:
emes r utemobiliaus raktukus kuri? ant ulyczios valkiojosi, Puikus apraszymas, didele No.153—Apie Gailuti, Du
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PURLISHING CO„
nuo avo sunaus ir buvo jam pamislijo, jog kokia nors nelai- knvga. 404 puslapin. 50g.
r *0 raudes imti ta jo automobi- me atsitiko, kada pamate sena- 1No,jPrakeiktu, meiliu■ lapiu, 20c,
Mabanoy Oity» Pa., - U. S. B

Pirkie U. S. Bonus!

Pypkes Dūmai

Pirkie U. S. Bonus!
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"SAULE”

MAHANOY CITY. PA.

Nemacziusi tamistos motinos
szen ir ten, skaitė ant pirsztu ir jo aplinkiniais iszsitarimais
SAPNAS
MOTINOS
negaliu in derybas insileisti.
galiausiai užklausė: Kiek pre- apreikszti, bet nesugaudydaEiksz, tamista, su manim
kiuoja tokia ligones sargyba? mas tam tikiu žodžiu, pradėjo j SZVENCZIAUSIOS
draugo ii- pamatysi.
Isz kur galiu asz ta žinoti? trumpai apie tai kalbėti:
[
... MALDA ...
Kiek tamista reikalausi už j
Sene nusiszluoste rankas ir
Žinoma tas priguli nuo laiko,
;
Viesz.
Jėzaus
ir
ėjo paskui ūkininką.
DAS lova. mirsztanczios sto kova: isz vienos puses baugini kaip ilgai czionai ta moteris sergėjimą jos.iki numirsztant?
Eidami nekalbėjo nei žodžio.
vėjo ūkininkas su daktaru. mas inirszusio daktaro, isz an sėdėti turės. Juk po velniais, Tamista pati žinai, kad mes ne-į ; Motinos Szvencz. !
Ji trepseno mažais žingsniais
Lovoj gulinczioji iszkarszele tros, jo godumas, kuris buvo ji tamista pats gali su ja suside turteliai. Mes negalime net ne įI
žiurėjo ramiai, savo likimui at aipemes kaip kokia liga ir kliu rėti! Bet tiek pasakau tamistai, tarnaites laikyti. Todėl tas am-! ! Sapnas Motinos Szven- Į szale jo, o jis žengė milžiniszkais žingsniais, lyg kad jis
sidavusi, su neaptamsinta isz- dė jam iszduoti nusprendimą. kad ji laike- vienos valandos žinai skurdas ir darbas mano ! cziausios,
mieganezios '
minczia, ant abieju, szale jos Jis tylėjo valandėlė, sukinėjosi czionai butu, supranti atmista? motina teip labai nuvargino. Ji Į ant kalno Alyvų, žemei Į kiekviena syki per upeli szokŪkininkas buvo jau persitik dirbo už deszimti, nors devy- Į [ Batanijos,
lovos stoviucziu, vyru. Ji žino
bažnyczioj ; tu. Ant ganyklų gulėjo nuo
rinęs, kad priesztaravimas nie nios deszimts dvieju metu sena [ Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į karszezio sutingusios ir nuvar
jo, kad ja mirtis laukia ir gir
gusios. karves; pamaeziusios
ko negelbes ir todėl pratarė su buvo. Didesnio smūgio, kaip i
dėjo visa juodvieju kalba. Teip
szitas, jau negali man būti,
tikdamas:
ji turėjo jau įnirti ir todėl jokiu
Knygos Did. 3%x5% col. s 'praeivius pradėjo bliauti ir
Jau einu ir atvesiu ja tno- ypaeziai kad ji dabar numirtu!!
budu nesiprieszino likimui.
TIKTAI, 25 Cts.
< baubti, lyg norėdamos pasi
skusti, kaip czionai joms ne
jaus czionai. Bet, meldžiu, ne Rape iszklausiusi viską, at
Mirties valanda buvo jau atė
sake ramiu ir rustu balsu:
pyk tiktai, mielas daktare!
jusi, nes buvo jau devynios deSAULE PUBLISHING CO.. < smagu tokiame karsztyje .Tuoj
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. > priėjo nameli, kuriame mirszDaktaras iszejo, bet dar syki Asz turiu dvi prekes. Turtinszimts du metu gyvenusi.
tanezioji moteris gulėjo ir ūki
atsigryžes tarė:
gieiai moka už diena keturios
Langas ir durys buvo atvi
Saugokis tamista. Atsimink, deszimt sousu, o už nakti tris j sia.nti savo gyvenimo dienas. ninkas tare in save tyliai:
ros. Vasaros saules spinduliai
kad asz syki perpykęs nekresiu frankus. Neturtėliai duoda uz Jeigu-gi daktaro žodžiai iszsi- Kad tik nors ta komedija bu
krito ant juodos negrysztos as
baiku, todėl minėk, tamista! diena dvideszimts sousu, o už' pildvtu, tai butu tamistai gerai tu užbaigta! Pagal baisa, ko
los, ant kurios jau klumpes kePasilikęs dabar ūkininkas nakti antra tiek. Pas tamista! man Ibogai. Bet jeigu ji dar iki kiu buvo isztarti tie žodžiai,
turiu gentkarcziu vaikszcziojuuž paskutine preke pasergėsiu, i rytojaus iszgyvens ar dar il buvo galima spręsti, jog tas jo
vienas, tare in savo motina:
sios ir duolbes inspaudusios bu
Dabra einu atvesti Rape!
vo. In grinczia. tvino kvepian *
Ūkininkas maustė. Jis paži giau, tai butu man gerai, o ta velijimas tikrai nuoszirdus bu
BALTRUVIENE
*
vo.
Daktaras to nori. Buk tiktai no pergerai savo motina. Jis ži- į mistai blogai.
tis lauku kvapas nuo varpu ir *
*
*«-M^********************* rami, kol sugryžiu.
Bet sene nebuvo dar numi
žiedu, kuriu visa kvapsni tar
nojo, kokia ji kieta ir prieszSu nusistebėjimu pažiurėjo
Badai
toj
Sent
Kler
Isztares tuos žodžius iszejo. stovi buvo ir kokias ji dar pa- skalbėja jam in veidą. Sergėji rus. Ji gulėjo auksztinyka, ap
tum isztirpino karszta vidur
steite
Miczigene,
Rape buvo sena, visiems pa- jiegas turėjo. Daktaras galejo> mas su pirm laiko padaryta gailėtiname padėjime, ant
dienio saule. Žiogai garsiai
Ne- kokios naujienos,
žinstama, skalbėja. Paprastai kalbėti ka norėjo, bet visgi preke nebuvo dar jai pasitai biauraus guolio. Rankas buvo
czirpejo, ir tas ju czirpejimas
Geras
ne
vienas,
ji sergėjo mirsztanczius kaime szits dalykas galėjo lengvai i kęs. Užtruko dabar valandėlė ant melsvai-raudonu patalu su
primine barszkejima vaiku
Yra
ežia
visokiu
sztaniu,
ir paliiikinej. Lavonus paszar- asztuonias dienas nusitęsti. To su atsakymu, nes tas dalykas dėjusi. Jos buvo baisiai liesos
žaisliu, kurias ant kermosziu
Geru
ir
suvis
niekszu.
vojus ji gryždavo namo ir pro- dėl tarė su persitikrinimu.
pardavinėja.
visgi iszrode perdaug keistas. ir apdengtos storu ir dideliu
Apie,
dvi
moterėles
savodavo marszkiniu gyvenu Ne, teip negaliu asz apsiimti;
Daktaras pertrauke tyla ga
Maiszesi galvoje jai maustys randu. Jos turėjo iszžiara juriu
girdėjau,
siems.
Jos
veidas
turėjo
tiek
na, protingu balsu: "Honore,
tamista turi man abelna preke kad ja ūkininkas tokiu budu gelmese gyvenaneziu nepa
Bet
ar
teisybes,
nežinau,
daug raukszliu, kiek pavirszius paduoti. Tokiu budu neszime apgauti gali.
prastu gyvūnu. Kaulgela, skur
tai visai negalimas daigtas,
-Sako
kad
viena
kita
nunokusiu didžiųjų rieszutu. abudu ta junga. Daktaras man
kad tamista savo motina czioDabar maustė ji valandėlė ir das ir rupeseziai, kuriuos ji
sukudlaczino,
Budo ir apsiejimo ji buvo pik pasakojo jog ji greitai užbaig- galiausiai tarė:
per tris gentkartes nesziojusi
nai viena paliktum. Tamista
Suplūdo
ir
visaip
to, o godumo buvo tokio, ko
pats gali matyti, kad ji kiek
isz
vadino,
kio nieks negalėjo tikėtis. Ei
vienoj valandoj su sziuo svietu
Laike kokios tai szventos
sena jos buvo sulinkusi, sukupgal atsiskirt.”
dienos,
rejus, kas iszrode lyg ji nuo
Ūkininkas atkartojo su di
Viena
užklupo
ant
kitos.
stovėjimo prie prosavojamo
džiu nusiminimu ta pati, ka jis
Na,
jus moterėles nelabos,
stalo butu suluižus. Ji turėjo
jau kelis kartus iszsitares bu
Ar
bus
taip
visados?
pasibaisėtina ir nuobodu svajo
vo:
Kaip kada gerai jus
jimo būda apie kova, su miriu.
Bet asz turiu kutinai savo ja
pakoeziosiu,
Vienatinis jos pasisznekejimas
vus suvežti! Jie ir teip jau per
Tai ir viską svietui
buvo apie žmones, kuriuos ji
ilgai lauke džiūvo, o dabar gra
iszgiedosiu.
mirsztant buvo maeziusi. Vy
žiausias dagos oras. Ar ne teip,
*
*
*
riausia role tame losze visoki
motin, juk tu esi tos paezios
Vai tu boba,
myrio budai ir apsireiszkimai,
nuomones?
Kokia
tu
esi
nelaba,
kuriems ji jau pakaktinai pri
Szirdyje, ant mirties patalo
Kad
truputi
susivaidytum,
sižiūrėjus buvo. Papasakoda
gulinczios, senosios moteriszIr savo liežuvi tavęs
vo ji visus prietikius teip pil
kes nebuvo dar iszmires kaip
bėga, nai ir tikrai, net iki mažiau
tai godumas ir skupumas, to
Vyrai nuo tavęs szalinasi,
siam trupinėliui, nors visi tie
dėl pratarė ji, nors ir ne burna,
Teip tavo liežuvis juos
budai ir apsireiszkimai, abelbet su akimis aiszkiai ir su
ėda,
nai imant, vis tais paežiais pa
prantamais: Asz ant to sutin
Neseniai in viena miestą
silieka.
ku. Tu, sunau, vežk ramiai sa
Schuylkillo pavietą,
Tarne laike, kada Honore
vo javus, o mane palik czionai
Pribuvai, nuvargus, o kaip Bontemps pas ja atėjo, ji krak
viena numirti.
dabar atsigavai, moline apikakles ūkininku
Vos moteriszke savo tylu paTai didelius ragus gavai,
marszkiniu.
sikalbejima užbaigė, daktaras
O ka jau tavo liežuvis,
Laba diena, pasveikino ūki
didei sujudo. Jo kantrumas pa
Palaidus suvis,
ninkas, kaip tau einasi, motin
sibaigė ir jis pradėjo trypda
Kožna nekaltai apjuodini,
Rape?
mas szaukti:
Ji atsigryže ant jo ir pradėjo
Tamista esi tikras gyvulys, O ir savo tėvui nedovanoji,
Geriau
pasitaisyk,
niurnėti:
supranti mane? Insitemyk, ta
Narava savo iszvaryk,
Tur eitis, tur eitis. O kas gir
mista,' gerai, kad asz jokiu bu
Ba kaip ir ten pribusiu,
dėti pas jus?
dri ant to nesutinku! Jeigu jau,
Tai asz tave perdirbsiu.
Na asz tai negaliu pasigirti,
tamista, kitaip negali ir būti
*
*
*
nes mano motinai nepergeriau
nai sziandien savo javus suvež
siai einasi.
Tūlas vyras rasze ir
ti nori, tai pasamdyk, po szimts
O kas tavo motinai pasidarė?
klausa:
velniu, senąją Rape, idant ji
Teip, kaip jau sakiau, mano
Ar mokyti vyrai privalo
tamistos motina iki numirsiant
motinai....
Pacziuotis su mokytom
pasergėtu. Asz to reikalauju,
I
moterems,
Kas gi jai, po galu, pasidarė?
supranti mane? Jeigu tamista
Ji veik jau savo akis ant vi
mano paliepimo neiszpildysi, Ar privalo būti užganadintas
su
gera
gaspadine?
sados užmerks.
tai atsimink, kad tamista. galė
Nelaime
tame
kad
si kaip szuo ant meszlyno nu
Dabar senoji skalbėja iszstipti, asz pas tamista neatei Lietuviszkas Amerikoniszkas trauke rankas isz vandens.
inteligentas, Permatomi mėlyni laszai bego
siu.
Turi taip pat jieszkoti su
Ūkininkas buvo didelio ūgio
jai nuo ranku linkui pirsztu ga
žvakia,
liesas ir tingaus apgimimo. Da
lu ir tada krito in gelda, in ku
Inteligentes
moteres,
bar jam prisiėjo kovoti sunkia
ria ji savo skalbinius inmerkuNemokanti virti valgi,
si buvo. Rodėsi, kad ja dabar
Kaipo nemokytos gaspadines. tikras sajausmas apėmė ir to
Trys Istorijos
Musu sziandienines flaperkos dėl ji tarė:
Apie Irlanda arba Nekaltybe Nenori nei inteligentnumo nei
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Suspausta; Robertas Velnias;
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Ūkininkas atsake:
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip
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Teip, daktaras sake, kad jau
korius ako Turtingu Ponu.
bombilais,
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patyrusi buvo, pavertė jos
pirsztus in tokius raukszletus
ir sulinkusius.
Prisiartinus Rape prie lovos
apžiurėjo ligone. Ji apeziupinejo rankos kraujo tvaksejima
dėjo ranka ant szirdies, kad nu
spręsti szirdies plakimą, klau
sėsi kiekvieno kvėpavimo, už
davė jai kelis klausimus, norė
dama iszgirsti jos kalba; tada
dar valandėlė pažiurėjus ant
ligones iszejo su Honore in
prieangi. Ji 'buvo tvirtai persi
tikrinus, kad ligone nakties ne
sulauks.
Ūkininkas užklausė jos da
bar: Ka-gi tamsai manote da
bar apie ta dalyka?
Rape atsake : Ar szeiip ar teip
visgi tas dalykas gal užimti
kokias dvi, tris dienas. Už vi
sa ta darba gali tamista man
duoti szeszis frankus.
Ūkininkas isz iszgasczio net
nuo žemes paszoko. Szeszįs
frankus! Ar tamistai jau pro
tas susimaisze? Užtikrinu ta
mistai, jog ji dar kokias 5 ar 6
valandas gyves, bet nei vienos
minutes ilgiaus.
Abudu pradėjo dabar karsztai ginezytis. Galiausiai skal
bėja apreiszke, kad ji atgal
gryszianti, jeigu jis ant to nenor sutikt. Besiginczijant pra
slinko tūlas laikas, per kuri
ūkininkas but galejes sziek
tiek javu susivežti. Tokiu bu
du neliko jam nieko daryti,
kaip tik nusilenkti. Todėl pa
dare jie szitokia sutarti:
Gerai už viską duodu ta
mistai szeszis frankus, bet su
iszlyga, kad lavonui bus marszkiniai.
Gerai szeszis frankus.
Dideliais žingsniais skubino
si dabar ūkininkas prie savo
javu, kurie nunokė ant lauko
gulėjo. Rape inženge in stuiba
prie serganezios. Kaip visada,
teip ir szi karta Rape buvo sau
darbo atsineszusi, nes prie
kiekvieno mirsztanczio dirbda(Tasa Ant 2 puslapio);__
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delphijos buvo pradėjus savo)
ir galingiausi partijos szulai. Stevensonas, del Prezidento;
RAZBAININKAS
pikniką vesti ant Babulos farIr iszrode kad nei Adlai Ste Estes Kefauver del Vice-Premos, ūkio; ir kaip tik po pietų
NUSZAUTAS vensonas jam gero žodžip ne zidento.
Liquor Control sztabo agentai
buvo davės.
Iszrodo kad jiedu neprastai
.su valstijos policijantais pri
Kai Demokratai buvo susi atsižymės: Stevensonas yra
Antras Paszautas;
— Subatoj pripuola pirma
kirte per balsavimus tarp jau iszkalbus, moka kaip žmones
Reginos, o Tautiszka Vardine: buvo ir ta pikniką uždare, už
diena Rugsėjo (September);
Policijantas
Sužeistas
no John F. Kennedy ir Estes prie saves prisitraukti, o Estes
Reda. Taipgi ta diena: 1939 tai kad jie tenai pardavinėjo
devintas menesis szio meto. Ir
Kefauver; Kennedy tėvas, miC Kefauver yra gyvas politikiem., pirmieji Anglijos kareiviai alų ir sznapsa be laisniu ir da NEW YORK, N. Y. —
ta diena pripuola. Szv. Kgidijo
pribuvo Prancūzijoje, sustab vė gerti jauniesiems.
Vienas razbaininkas buvo nu- lijonierius ir buvęs diplioma- rius; jo dideles, kaip kumpiai
ir Szv. Giles, o Tautiszka Var
Policijantai tenai pribuvo szautas ant vietos ir kitas vagis tas patarė jam pasitraukti ir rankos gal daugiau politiniu
dyti Hitlerio Nacius; 1950 m.,
dine: Gunda. Rugsėjo menesis
apie penkiolika m i n u c z i u ir vienas policijantas buvo pa- visus savo votus, balsus paves- ranku yra paspaudžiusios, ir
paszvenstas Marijos, Kankiniu
Katalikiszkus priesz antros valandos po pie szauti, kai policijantai užtiko ti savo konkurentui Kefauver politiniu pecziu pataksznojnnaikino
Karalienes. Menulio atmainos:
kliosztorius savo kraszte; 1533 tu. Jie suaresztavo du vyru, tuos vagius apvagiant viena kad jis butu vienbalsingai isz- sios negu, bet kurie du politi
Jaunutis 4-ta diena; Prieszpil- Rozalijos, o Tautiszka Vardi
rinktas.
kieriai sykiu.
gimė pirmoji Anglijos Ka- Abiem buvo paskirta po penkis! puoszna kliuba.
nis 11-ta diena; Pilnatis 19-ta ne: Girenis. Ir ta diena: 1941 m.
raliene Elzbieta; Nepriklauso- sz.mtus doleriu kaucijos.
Tai szitie du stos priesz RePolicijantai suaresztavo vie Dabar Demokratu partijos
diena ir Delczia 27-ta diena. m., Amerikos kariszkas laivas
PoLcijantai sako kad jie te- na isz tu razbaininku ir dabar kandidatai atstovai yra Adlai1 publikonus per Rinkimus.
Ūkininku Priežodžiai: Kokia “Greer”, Naciu submarinu už mybes Diena Brazilijoje.
Egidijaus diena, tokia ir ru- pultas apsigynė; 1951 m., Ge — Musu senas skaitytojas nai rado aszutonis bertainius dar kito jieszko.
S usikirtimas tarp polici j au
duo. Rugsėjo perkūnija ženkli nerolas Ridgeway patarė kita ponas Simonas Kodis, saliunin- ir du pusbaczkius alaus ir dviRepublikonu Seimas, Tikros Cirkos
na Kalėdoms daug sniego. vieta Korėjoje paskirti del pa kas, nuo 101 S. Broad Mt. uly., j deszimts keturias b o n k a s tu ir tu razbaininku prasidėjo,
Koksai oras per szi menesi bus, liaubos patarimu; 1887 m., Ex Frackvilleje, ana diena lanke-■ sznapso. Tuo laiku ant to pik- kai tie razbaininkai insilauže
toksai pats ir ateinaneziame eter svetaine Anglijoje sudege, ši mieste su reikalais, ir prie ninko buvo apie penki szimtai jn ta kliuba, Town & Country
Club, ant Park Avenue.
bus. Koks oras per szilines toks du szimtai žmonių žuvo; 1609 tos progos atlankė “Saules” žmonių.
Murray Friedlander, kasiebus per ketures sanvaites. Jei m., nauju krasztu atradėjas Redakcija atnaujinti savo pre
rius, sako kad jis buvo virtuvė
gu per Mykolą nelyja tai gali Henry Hudson įplaukė su ma numerata. už laikraszti “Sau
STEVENSONAS
je, kai vienas isz tu razbainin
ma tiketiesi sauso pavasario. žu laiveliu ant Hudson upes ir le”, nes ponas Kodis yra musu
ku inejo su atprovintu revolve
INTARIA
Ir ta diena: 1950 m., Prez Har buvo pirmutinis baltas žmo senas skaitv tojas nuo daugelis
metu.
Ponas
Kodis
užlaiko
riu, ir visiems virtuvėje insake
py Trumanas paskelbė kad rei gus koja inkelti in uosta, kuris
smagi
užeiga
pasilsėjimui
ir
prisiglausti prie sienos. Paskui
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
kės in vaiska imti tris milijo dabar yra žinomas kaipo New
pasisvecziavimui su draugais.
trys kiti insilauže. Tada Fried
nus vyru; 1914 m., Vokiecziai York miestas.
Geriausi gėrimai ir patarnavi taip nėra su Demokratais. Ir lander buvo priverstas nusi
prisiartino prie Champagne — Seredoj pripuola Szv.
miesto, keturios deszimts m v- Lauryno, o Tautiszka Vardine: mas viesznioms ir svecziams. sako kad Demokratai pirmiau vesti viena razbaininka ant
— Acziu už atsilankyma.
į darba atlieka ir tik paskui virszaus kur kliubo pinigai yra
liu nuo Paryžiaus; 1933 m., Teisutis. Ir ta diena: 1951 m.,
laikomi.
apie ji kalba.
Hitleris inszoko iszrauti su sukilėliai užėmė valdžia Ku
Hazleton, Pa. —
Stevensonas dabar jaueziasi Policijautams pranesze apie
szaknimis isz Vokietijos visus bos kraszte; 1951 m., AlijanŽydus; 1939 m., prasidėjo An tai kareiviai užėmė “Bloody Dvideszimts trijų metu am- laisvas ir niekam neprigulmin- szita vagyste automobiliu pri
tras Pasaulinis Karas; 1923 m., Ridge’’ netoli nuo Janggiu, po žiaus John Rusinko isz Stock- gas, kai jis nusikratė buvusio žiūrėtojas, penkios deszimts
baisus žemesdrebejimas Japo asztuoniolikos dienu kruvino ton Nr. 6, Hazleton apylinkėje, Prezidento Trumano paramos, metu amžiaus Abraham Yunijoje, czvertis milijono žmo kariavimo, ant rytojaus Komu užsimusze kai jo automobilius ar tikriau sakant kai Truma denfriend. Policijantai greitai
nių žuvo; 1878 m., pirmoji nistai szita kaina apsupo, bet nulėkė nuo vieszkelio ir sudu nas pats pasitraukė isz savo tenai pribuvo.
Vienas policijantas inejo in
mergina gavo darba telefono Amerikiecziai su anuotais ir žo in medi, apie dvi mylios nuo partijos vadovystes, stodamas
virtuvėje ir tenai buvo sustabkompanijoje, Panele Emma M. eroplanu pagelba suspėjo pasi Hazleton miesto. Vietinis De priesz Stevensona.
dintas kai vienas isz tu razbai
Mitt, priesz tai vien tik vyrai traukti; 1774 m., Pirmutinis puty Coroner Joseph Moran
sako kad jis pasimirė ant vie Nuo dabar iki rinkimu daug ninku pamosikavo jam su savo
dirbo prie telefoniu.
Suvienutu Valstijų Kongresas tos nes jam galva buvo pra skaitysite, daug girdėsite apie revolveriu. Antras policijantas
kai, loszikai ir loszikes links
Tukstancziai Republikonu
-- Parapijinai
mokyklos
susirinko Philadelphia, Pa.
mino visus sveczius ir dau- .
skelta ir sprandas nulausztas. abieju partijų kandidatus ir ju insilauže in ta virtuve ir pradė partijos delegatu ir taip sveprasidės Seredos ryta, Rugsė — Ketverge pripuola Szv. Jo lavonas buvo surastas szalia viens kitam priesztaravimus. jo szaudinti. Razbaininkai at cziu ir keleiviu prisigrūdo in
giau laiko užėmė negu kan
jo (Sept.) 5-ta diena.
San Francisco miestą del
didatu prakalbos ar delega-.
Eleutlierio ir Szv. Zacharijo, o visai naujo automobiliaus, ku Bet nežiūrint kuris rinkimus sake jam su savo revolveriais.
. — Kita sanvaite: Nedelioj Tautiszka Vardine: Vasmone. ris jo motinai prigulėjo.
galutinai laimes, mes vis tak Razbaininkas, kuris buvo Republikonu seimo in “Kar tu pasisznekejimai, pasita
rimai.
pripuola penkiolikta Nedelia Ir ta diena: Prasidės rungtynes
sas turėsime mokėti ir vis turė privertęs kasieriu Friedlander viu Palociu’’, kur dainininpo Sekminių, ii’ ta diena: Szv. iszrinkti gražiausia gražuole in
sime in darba eiti sau užsidirb eiti in virszu ir parodinti jam
LIETUVIU
BEN

kur randasi kliubo pinigai, isz- KETURI SOVIETAI valdžia dasiprotejo ir dažinojo
ti bent duonos kąsni.
Stepono, o Tautiszka Vardi Atlantic City, N. J., kuri bus
girdes tuos szuvius pabėgo.
ne: Brutenis. Taipgi ta diena: paskelbta Amerikos- gražuoliu DRUOMENES PIK
kad savo gyventojams ji nega
Sužeistas policijantas yra
1949 m., Amerikos valdžia in- Karaliene; 1951 m., buvęs ka
li gana tu ryžiu pagaminti, o
SUŽEISTI
NIKAS
PAIRO
Palaike
Duota
Žodi
taria Rusija, sakydama, kad reivis Howard B. Unruh, pa
ji vis turi szlmtus tukstancziu
Howard Brunn. Jis buvo nuSovietai nenori nusileisti ant siutęs, nuszove trylika visai
vesztas in ligonine, kur dakta BELLEVILLE, ONTARIO, tonu siunsti in Sovietu Rusija
Austrijos taikos klausimo, ir nekaltu žmonių, Camden mies
Jonas — Kodėl tu Juozai rai sako kad jis neteko daug KANADA. — Keturi nariai už pusdyke kai jos žmones baPolicijantai
Suareszta

kad jie reikalauja per daug isz te, New Jersey ;1950 m., Prez.
užsimerki kaip geri arielka? kraujo nuo žaizdos jo kairioje Sovietu Ambasados, in Otta- dauja.
Yugoslavijos; 1949 m., Genero Harry Trumanas vieszai atsi- vo Už Pardavinia Alaus
Burma dabar turi, sulyg sa
Juozas — Mat, asz savo rankoje, bet kad jis pasveiks. wa, Kanadoje buvo sužeisti.
kai
ju
automobilius
paslydo
vo sutarties siunsti in Rusija
las Douglas MacArthuris buvo prasze, kad jis buvo marinus
paežiai prislėgiau kad nieka
Ir
Sznapso
Be
Laisniu
pasakęs kad Japonai yra užsi- pažeminęs ir apszmeižes.
dos nedirstelesiu in stikleli.
ESTES KEFAUVER ant szlapio vieszkelio ir nusi- szeszis szimtu tukstancziu tonu
rito in urvą.
tarnavę gauti taikos sutartis.
tu savo ryžiu, kai savo žmo
— Žydu Naujas Metas EDDINGTON, PA. — Lie
DEMOKRATU
nes badauja, ir kai ji už tuos
Jis taip pareiszke per keturiu
Rosh Hashana” (5717) pri- tuviu Bendruomene isz Phila- MPirkie U. S. Bonus!
ryžius galėtu dvigubai gauti
metu po karo sukaktuves; 1945
V.
PREZIDENTAS
PRASTAS
grynais pinigais isz kitų krasz
m., Antras Pasaulinis Karas
baigtas; 1935 m., baisios viešn
CHICAGO, ILL. — TennesMAINIKAVIMAS tu.
ios in Florida Keys. Keli szim
see Senatorius Estes Kefauver
Dabar Burmos kraszto žmo
tai žmonių žuvo.
laimėjo antra vieta Demokratu
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
nes yra priversti savo kraszto
partijos rinkimuose, kai jis
ryžius pirktis isz Sovietu, ku
— Panedelyje pripuola Szv.
pralenkė, sumusze Senatorių ma dažinojo kad daug kitu riems jie dvigubai ar trigubai
Serapino, Szv. Bronislavos, o
isz Massachusetts, jauna John krasztu buvo pasirenge pirkti daugiau turi mokėti. Pasirodo
Tautiszka Vardine: Nurga. Ir
F. Kennedy.
isz jos tuos jos ryžius ir mo kad tokis mainikavimas su So
ta diena: 1925 m., Amerikos
Kefauver tuos rinkimus lai kėti ne su geležimi ar plienu, vietais padare daug daugiau
Laivyno orlaivis, dirigible
mėjo, nors priesz ji buvo nusi bet su gerais ir tikrais pinigais. žalos negu gero visam Burmos
“Shenandoah” iszskrido isz
statė beveik visi intakingiausi
. .
Tuo paežiu sykiu Burmos krasztui.
Lakehurst, N. J., ir buvo vėjo
sudraskytas in szmotelius,
virsz Ava miesto, Ohio valsti
joje. Keturiolika žmonių žuvo,
..
. t. v..
■s
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kuriu tarpe buvo Leitenantas
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.
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Komandorius Zackery Lans
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downe; 1943 m., Italija pasi
traukė isz Antro Pasaulio Ka
ro ir pasirasze taikos sutarti,
ka’i. musu kariuomenes pradė
jo insilaužti in ta kraszta; 1783
m., sukilimo karas Amerikoje
baigtas, taikos sutartis pasiraszyta Paryžiuje, tai buvo juoda
diena Anglijai; 1939 m., Ang
lijos Ministeris Chamberlain
paskelbė kad dabar jau randasi
kad jis buvo baisia klaida
Czia maža dalis to “Kar Harold Stassen, Prezidento
karo stovis tarp Anglijos ir viu Palociaus,” kai Repub- . Eisenhowerio patarėjas bu padare.
Vokietijos; 1777 m., Amerikos Ikonų Partijos Delegatai
Kaip Harry Trumanas,
vo pasiryžęs iszmesti Nixovėliava buvo pirmąjį syki isz- rengiesi iszstatyti savo kan na ir in jo vieta pastatyti
per Demokratu Seimą prie
kelta ant karo lauko Cooch didatus. Nors visi gerai ži Massachusetts Gubernatorių
savo politines virves galo
Bridge, Delaware; 1939 m., nojo kad niekas nestos
priėjo, taip Stassenas sau
Christian Herter.
Anglija su Prancūzija paskel priesz Eisenhoweri del Pre
Bet, kaip dabar visi gerai
politines kartuves pasistatė
bia kara priesz Vokietija.
per Republikonu Seimą. Nei
zidento vietos, bet isz pra žinome, jam visiszkai nepasiseke ir jis buvo priverstas
vienam, nei kitam dabar sa
— Amerikos Darbo Diena, džių buvo daug spėjimo kasatsipraszyti ir prisipažinti vo partijoje vietos nėra.
Labor Day szvente pripuola link Vice-Prezidento vietos:

Žinios Vietines

Panedelyje, Rugsėjo (Sept.)
treczia diena, todėl fabrikai,
kasyklos, 'bankai, laikraszcziai
ir pacztas apvaiksztines ta die
na. Ateinantis “Saules” nume
ris (Utarninke) neiszeis, kad
ir musu darbininkai galėtu apvaiksztinete ta Darbo Dienos
szvente. Dovanokite mums.
Szirdingai Asziu. — “Saules’'’
Redakcija.

puola Ketverge ir Petnyczioj,
r 7-ta diena,
“Yom Kiippur” Subatoj, Rngsėjo 15-ta diena.

