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Eroplanas In Pelkes

netoli nuo Rockaway Air
port, New York.
Jie yra Vincas Rutkaus
kas, William Manning ir
Kenneth Mclvor. Kai tik jie
pakilo nuo žemes eroplano
inžinas iszkriot ir vienas
sparnas nulužo. Nei vienas
isz ju nebuvo nei sužeistas.

Isz Amerikos

Ju ketvirta dukrele asztuoniu
metu Rose Marie buvo nuveszta in Ropid City ligonine, bet
mažai vilties yra kad ji iszliks
gyva.

PACZTORIAI NORI

Antrame automobilyje žuvo:
dvideszimts penkių metu am
CHICAGO, ILL. — Per pen-1 žiaus Walter F. Bartlett, dvi
deszimts trijų metu amžiaus
kios deszimtu metu, savo auk Daryl Wattson, isz Chambersini jubilieju ir seimą, Chicago- lain, South Dakota, ir David
je, Pacztoriai pirmiausiai pa L. Dahl, dvideszimts penkių
state savo pareikalavima del metu amžiaus isz Sioux Fall,
didesniu algų. Jie teipgi reika South Dakota ir Floyd Forlauja kad Vaszingtono valdžia bord, dvideszimts penkių metu
pripažintu ju naujai susitver amžiaus, isz Edgemont, S. D.
ta unija. Ju pirmininkas Leo
E. George, isz Vaszingtono sa
ko kad pacztoriai nieko dau
Szposai Pamarese
giau nereikalauja tik kjd
jiems butu algos lygios su ki
tais darbininkais kurie prie in
validu uniju priguli. Jis sako
kad dabar pacztoriu algos yra
prascziausios, ir kad jie mažiau
gauna mokėti už prascziausius
darbininkus.

DIDESNIU ALGŲ

DEVYNI ŽUVO
AUTOMOBILIU
NELAIMĖJE
WALLS, S. D. — Devyni
žmones, j u tarpe trys vaikucziai žuvo kai du automobiliai
susimusze, netoli nuo Walls
miesto. Tik viena maža mergaituke iszliko gyva isz szesziu
szeimynos nariu, kurie važiavo
viename automobilyje. Antra
me automobilyje keturi jauni
vyrukai užsimusze.
Žuvusieji buvo rtisdeszimts
asztuoniu metu amžiaus The
ron Conger, jo trisdeszimts sze
sziu metu amžiaus žmona ir j u
trys dukreles, devynių metu
Cheryl, szesziu metu Darrell
Lee ir keturiu metu Mary Jean.

Panele Jere Wright, gra
žuole sziu metu isz Hawaii
ežia parodo kaip yra žaidžia
ma pamarese, in Honolulu,
kur ji pagauna stiklo bole ir
ja mesdama sugražina žve
joto jams.

^Pirkie U. S. Bonus!

V. L. Bucxitowski, tailor and Mgr.

SZESZI ŽUVO
SENMERGE
INTARTAS UŽ
KOMUNISTU ‘A. B.’
GAISRE
ŽMOGŽUDYSTES
PASIVOGĖ SZPIEGU KOMISIJA
PALSZYVA
HOUSTON, TEXAS. —
SAN LEANDRO, CALIF. Puse
Milijono
Doleriu
Motina ir jos keturios jaunos
Buvęs kalinys, keturios deszimts dvieju metu amžiaus
Apsuko Musu Žmones dukreles ir Szvento Raszto par
CHICAGO,
ILL.
—
Ketudavėjas žuvo, kai dvieju augszNorvel Degrove buvo suareszrios deszimts devynui metu Ant Puses Milijono tu namai užsidegė.
tuotas, kai jis sugryžo in antru
amžiaus bankos knygų prižiū
Du kiti vos iszliko gyvi isz
ranku automobiliu lota kur jis
• Doleriu
rėtoja
nusisuko,
pasivogė
to gaisro.

atėjo pasiskusti apie savo au
$467,228, ir nei cento tu pinigu
tomobiliu.
sau nepasiliko. Ji toje bankoje
Jis yra intartas už trijų vai
buvo iszdirbus trisdeszimts
ku nužudinima, ir už kelis ki
tris metus.
tus lytinius prasikaltimus ki
Bankos virszininkai sako
tuose miestuose.
Trijų vaiku lavonai buvo su kad jie tiki kad jie, rodos, nei
rasti prie vieszkelio, viename cento tu pinigu sau nepasivarChicagos miszke. Jie buvo try tuojo.
likos metu Robert Peterson; i Assistant U. S. Attorney F.
trylikos metu John Schuessler J. McGarr sako kad Panele
ir jo brolis, vienuolikos metu Bessie E. Roth tiek pinigu pro
Anton.
savo rankas praleido, iszke-

Trys lakūnai, pasekmin
gai iszlinde isz savo mažo
eroplano ir užsireplioje in
augsztesne ir sausesne vieta
szitos pelkese, žiuri in savo
sudužusi ir beveik pasken
dusi pelkese PT-26 eroplana.
Ju eroplanas nukrito in pel
kes in. Summerfield Basin,
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POLICIJANTAS NETYCZIA NUSZOVE
DRAUGA
BROOKLYN, N. Y. — Jaunas policijantas netyczia nuszove ir nužudė viena savo ke
turiu draugu, kai jis jiems no
rėjo parodinti savo policijantiszka revolveri.
Dvideszimts dvieju metu
amžiaus jaunas policijantas,
Michael McDonnell, nuo 1289
Sterling Place, policijantams
pasiaiszkino kad ta nelaime at
sitiko apie ketvirta valanda
isz ryto in kambarius ant 263
Schenedtady Place, Brooklyne
kur jis su keturiais savo drau
gais buvo sustojęs užkasti ir
iszsigerti. Jis sako kad kai jis
savo draugams norėjo parodin
ti savo revolveri, jis netyczia
paspaude to revolverio gaidu
ką ir ta kulka pataikė staeziai
in James McCarmack krutinę.
Jis ant vietos pasimirė.
Policijantai sako kad tas
McCormack gyveno in Brooklyna in YMCA, ant 55 Hansen
Place. Kiti trys draugai buvo
dvideszimts septynių metu am
žiaus Michael McHugh, isz
Woodbine ulyezios; Bernard
(Tasa Ant 2 Puslapio)

DU MAŽI EROPLANAI SUSIMUSZE
HYANNIS, MASS. — Keturi žmones žuvo, kai du maži
eroplanai susimusze virsz Hy
annis aerodromo.
Vienas eroplanas nukrito ir
užsidegė. Krisdamas jis nuplesze stogą nuo vienos stubos ir
ta stuba uždege.
Antras eroplanas saugiai nu
sileido ant aerodromo.
Visi žuvusieji buvo pirma
me eroplane. Žuvusieji buvo
viena moteriszke, mergaite ir
du vyrai. To eroplano lakūnas,
draiverys buvo Philip Pendle
ton. Keli žmones, kurie mate ta
nelaime sako kad iszrode kad
tu eroplanu sparnai susimusze.
Eroplanas kuris nukrito ir su
degė, tuo laiku leidosi žemyn;
antras ka tik buvo pakilęs nuo
žemes.

WASHINGTON. D. C. —
Komisija kuri reikalavo tei
singumo iszdavikams Žydams
Rosenbergams, ir Morton Sobell, dabar yra parodinta kai
po palszyva ir tik Komunistu
sumanymas surinkti Amerikos
doleriuku. Ir jiems pasisekė;
jie surinko daugiau kaip puse
milijono doleriu.
Dabar paaiszkejo kad Ko
munistai niekados nenorėjo ir
szindama nevertus czekius, neketino tuos jos partijos inpriimdama czekius tu kurie tartus ir galutinai pasmerktus
neturėjo gana pinigu bankoje. narius remti ar ju advokatu ir
Ji rodos, tik kitiems loska da teismo kasztus padengti.
Julius ir Ethel Rosenberg
re.
buvo valdžios nužudinti Birže
Bankos virszininkai apie tai
lio devyniolikta diena, 1953
dažinojo kai ji iszvažiavo ant
metais in Sing Sing, už tai kad
atostogų ir kita darbininke jos
jiedu buvo Sovietams iszdave
vieta laikinai buvo užėmus.
slaptingu žinių apie musu ka
Ji gyvena su savo septynios
ro sztabo naujausius Atomines
deszimts dvieju metu tėvu Bombos iszradijnus. Sobell yra
Emil, kuris yra pieno troko pasmerktas ant trisdeszimts
draiverys ir su savo motina, metu kalėjime.
Emma, kuri yra suparalyžiuo Kai szitie musu kraszto iszta. Jos alga buvo du szimtai davikai buvo patraukti in teis
asztuonios deszimts doleriu mą, tai Komunistai susimislino
ant menesio.
vesti vaju, rinkti pinigus del
Visi susiedai baisiai nustebo ju apgynimo. Ir jie surinko
kai apie tai iszgirdo, nes visi daugiau kaip puse milijono
ja gerte. FBI policijos agentai doleriu. Bet nei vienas centas
buvo pirmutiniai ja susekti. tu pinigu nepasirodė remti ar
Jie sako kad ji nekur neejo, pi ginti tuos Komunistu intartus
nigu neszvaiste ir tik prižiūrė agentus.
jo savo suparalyžiuota motina.1 Reiszkia, Amerikos žmones
sukrovė puse milijono doleriu
vien tik del Komunistu parti
jos propagandos musu kraszte!

MIELASZIRDINGI
RAZBAININKAI

Sugražino Kareiviui
Pinigus Del Keliones
Namo
PHILADELPHIA, PA. —
Dvideszimts vieno męto am
žiaus David Wasson, isz Har
persville, New York, buvo ap
vogtas ant asztuonios deszimts
doleriu, bet tie razbaininkai
“mielaszirdingai” jam sugra
žino dvideszimts doleriu, kad
jis galėtu parvažiuoti namo.
Kareivis Wasson iszvažiavo
isz Fort Dix, New Jersey, bet
sustojo in South Philadelphia,
iant szokio. Kai jis ta szoki pa
liko penki jaunuoliai prie jo
priėjo ir ji apsupo. Ji sumsze
ir primusze, jie pasiėmė isz jo
kiszeniu asztuonios deszimts
doleriu. Kai tas kareivis ant že
mes gulėdamas ir primusztasjiems pasiaiszkino kad jam rei
kia pinigu parvažiuoti namo,
tie razbaininkai susimylėjo ir
vienas isz j u jam numėtė dvideszimtine isz jo paties pinigu
ir pasakė kad su tais pinigais
jis gales savo namus pasiekti.

Žuvusieji buvo: trisdeszimts
vieno meto amžiaus Ponia Mae
Oliver, patarnautoja, devynių
menesiu mažute Elizabeth Ca
rol Oliver; trijų metu Patricia
Ann Oliver; deszimts metu
Frances ir dvylikos metu Char
lene Vison, ir keturios deszimts
dvieju metu amžiaus William
O. Bowers.
Ponia Oliver su savo mer
gaitėms! užduso ant antro
augszczio; o Bowers buvo su
rastas, uždusęs ant pirmo aug
szczio.
Du kurie iszspruko isz to
gaisra yra szesziolikos metu
amžiaus Panele Jeanette Ne
vins ir devyniolikos metu am
žiaus Bruno Mileski.

KITAME GAISRE
SZESZI ŽUVO

M

U. S. A.

68 r/.ElfeS

Isz Suez Kanalo

Mažyte, laikydama savo
lėlytė rankose, atskrido in
Londoną su eroplanu isz
Suez Kanalo apylinkes. Ji su
savo motina buvo viena isz
asztuonios deszimts asztuo
niu tokiu žmonių ir kūdikiu,
kurie buvo iszveszti isz Suez
Kanalo apylinkes kur dabar
kelios vieszpatystes rengiasi
in kara stoti. Viena tu vieszpatyseziu bus Amerikos val
džia, kuriai musu aliejus
tuose krasztuose baisiai ru
pi.

MONTREAL, KANADA. —
Motina su savo penkiais vai-! MOTINA NUSZAUTA
kucziais sudege, kai gaisras
PARKE
sunaikino ju namus.
Sulyg policijantu raportu
WILMINGTON, DEL. —
tas gaisras prasidėjo mažame
sztore, grocerneje, ant Philippe Dvideszimts trijų metu am
žiaus motina buvo surasta nuChampagne vietos.
žudinta parke, prie Kennett
Vyras Philippe Champagne
Pike.
tuo laiku buvo iszvažiaves žve
Ji buvo Ponia Alberta Cou
joti, kai ta baisi nelaime atsiitko. Jo žmona su visais vai- sins, isz Monroe Park. Jos la
kucziais tuo laiku jau buvo už voną užtiko tame Valley Gar
den parke Wilmington polici
migę.
Policijantai sako kad kas jos Saržentas Joseph McVey.
Policijantai sako kad Ponia
ten tame sztore susprogo ir
tas gaisras prasidėjo. Jie Cousins, kuri turi dvieju metu
‘DRĄSUS’ VAIKAS taip
sako kad jie nežino tikrai ar vaikuti ir kito lauke ateinanti
SUVAŽINĖTAS
tas susprogimas buvo tame menesi, buvo pripratus eiti in
sztore ar ant ulyczios prie to ta parka pasivaikszczioti.
Jos lavonas buvo surastas
WINSTON-SALEM, N. C. sztoro. Du kiti vaikucziai tos
— Keturiolikos metu vaikas, szeimynos iszliko gyvi nes jie kniupszczias ant žoles, apie
(Tasa Ant 4 Puslapio)
mokinys buvo suvažinėtas, už- tuo laiku nebuvo namie.
musztas ant vieszkelio, per savo paties “drąsumą.”
Žuikiu Mylėtoja
Du jo draugai sako kad John
L. Alfred, isz Winston-Salem
pradėjo girtis ir didžiuotis
apie savo drąsą, kai visi trys
szalia vieszkelio.
“Asz turiu tiek drąsos, kiek
ir kas kitas” jis jiems pasakė,
ir norėdamas parodinti savo
drąsą jis iszejo ant vieszkelio ir
tyczia atsigulė, nors daug au
tomobiliu labai greitai tuo lai-|
ku ant to vieszkelio važiavo.
Jo draugai, penkiolikos metu
Larry Cofer ir trylikos metu
Steve Crosby sako kad kai jis
ant vieszkelio atsigulė tai vie
nas automobilius ji suvažinė
jo.
Policijantai dabar jieszko to
draiverio kuris ta vaika suva
žinėjo ir nesustojo, bet pabėgo
Devyniolikos metu Carol
ti visiems kad per jomarka
SKAITYKIT
Berry, Californijos graži
in Parnona, Rugsėjo keturio
juodbruve ežia meiliai glau likta diena iki trisdeszimtos
džiasi prie saves kelis žuidienos ji su savo žuikais yra
kius in Los Angeles, primin karaliene to jomarko.
PLATINKIT!

“saule”

“SAULE”

ka kad jo rinkimo vajus jam
kasztavo tik penkiolika tuks
tancziu asztuonis szimtus szeszios deszimts szeszis dolerius.
Bet jis pamirszta, pasakyti kad
jo rėmėjai ir invairios komisi
jos praleido du szimtu asztuoniolika tukstancziu ant jo rin
kimu.

MAHANOY CITY, PA.

gas kriminaliszkas apraszy- No.158—A p i o Kapitonai
tnas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabėgė
N O.103—Vaidelo ta, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Mes megstarde teisingysta ii
išz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
geidžiame, kad ir visi teisiu
ežio iszimta isz Lietuviszku
No.160--Apie Po Laikui;
Studebaker ir Packard auto gyste laikytųsi. Todėl, tankiai
užlieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
mobiliu kompanija, yra pasi primename, idant kožnas skai
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszdideliu puslapiu, 35c.
Daug Geriau Turėjo
skolinus apie trisdeszimts mili tytojas, kurio laikas pasibaigė
Jėzus ir Miszke Medžiai;
svodbines apeigos vyriausia
No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats
]
jonu doleriu ir tikisi sziais me už laikraszti, kad nevilkintu ii
Del Pirsztiniu; Apie
karaliszko sūnaus, nuėjo varg- tai pinasi sekanti skaitymai: Žvake;
'
Senovės proseniai daug
tais gera bizni daryti.
gai su atnaujinimu užmokessze karalaite ant virszaus ir at Yla isz raaiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi
••
geriau turėjo,
ties, nes ilgai negalime laukti.
In Oakland, Californijoje,
ir Kitus Dangiszkus, Ku- .
<
sistojo prie duriu idant prisi- ba ka negalėjo savo liežuvio dės
Todėl kad in Dieva
Apie dvideszimts metu at Juk del visu yra tas žinoma,
Edward Freitas susipyko ir
žiurinet susirinkusiems sve- sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nūs; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
tvireziau tikėjo.
gal Packard automobilius buvo kad darbas pabrango, popiera
susibarė su savo žmona kai ji
eziams. Uždegta daugybe žva Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyna.
Sziandien nei tikėjimo, nei
milijonierių automobilius, kaip ir kiti intaisymai, nes uždyka
vairavo ju automobiliu apie
kių saleje, kad net buvo szvie- Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
proto neturi,
sziandien yra Cadillac ir Impe laikraszczio negalime siuntinė
trisdeszimts penkias mylės ant
No. 166—Apie Sūnūs Malsu kaip dienos laike, o svecziai ir visos bobos; Teipgi juokai,
Tamsybėje kaip spangas
rial. Bet per depresija, kai ti. Musu agentai yra guodoti
valandos. “Gerai,” jis jai atsi
buvo puikiai pasirėdė ir tada rodos, trumpi pasakaitymai ir kiaus; Iszklausyta Malda
guli.
žmones mažai pinigu turėjo, skaitytojai ir nuoszirdžiai de
kirto, “jeigu tu taip pyksti ant
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
karalaite atsiminė ant savo pa- t. t., 52 puslapiu, 20c.
Proseniai dvasiszkus
Packard kompanija pagamino kavoj ame visiems už platinima
manės, tai asz ežia iszlipsiu.”
sisziauszimo, kuris jaja instu- No.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Mariu;
guodoneje laike,
pigesni automobiliu ir taip “Saules,” lai visus Dievas už
Jis ir iszlipo, kai automobilius
me in toki varga. Isz visokiu pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
prarado savo varda tarp bago- laiko koilgiausia ir visame lai ėjo trisdeszimts penkias my Kitaip žodi del dvasiszkuju
gardumynu kokius atneszdavo czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
Ir senesniu žmonių talke.
cziu. Dabar Packard stengiasi mina. Platinkite mylimi broliai
lės ant valandos,' ir atsidūrė in
ant stalo, svecziai jai numesda Kristupą; Juokingi szposelei; No.173—Apie Talmudo Pa
atsigauti, bet labai sunku, nes ir sesutes jusu laikraszti, o mes ligonine su sulaužytais szuon- Sziandien snargliuotas
vo szmotelius, o jije juos su Kaip traukt giliukingai Einiki slaptys ; Du Mokiniu; Kam Iszvarvalas,
Cadillac,. Lincoln ir Imperial už tai busime jumis szirdingai kauliais, praskelta galva, su
rinkdavo ir insidedavo in puo ir kiti szposeliai, 20c.
davineti Pinigus. 45 pus., 20a.
ta vieta užėmė ir dabar laiko. dėkingi. — “Saules” Redyste trinta nosimi ir apdraskytomis Pasipūtės kaip apuokas.
dukus idant turėti ka valgyt No.116—Istorija ape SieraPackard automobilius buvo
No.175—Kuczios Žemaites;
rankomis ir kojomis.
ant rytojaus.
ta. Puikus apraszymas. 119
Gudrus Piemenis; Isz Ko Susi
skaitomas su Pierce-Arrow, kur ant eroplanu.
Tame inejo in sale puikiai puslapiu, 20c.
POLICIJANTAS
NEdarė Anglis; Kaimiecziu AimaStutz, Moon ir Franklin auto
pasirėdęs karalaitis. Buvo ji No.119—Keturios istorijos,
In
Springfield,
Illinois,
Les

navymai; Eiles; Kokis Budais
mobiliais. Visi tie kiti iszejo Plienas pabrango apie de
TYCZIA
NUSZOVE
sai apsirėdęs in puiku aksomi apie Gražia Haremo Nevalnin- Apgavikai Apgauna Žmonis;
ter
D.
Plummer
prasze
teisėjo
isz biznia, bet Packard dar vis szimts doleriu ant tono po pas
ni ploszcziu, su auksiniu len ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
DRAUGA
laikosi, nors kompanija kas kutiniu straiku. Tuo paežiu sy panaikinti jo ženystvos laisciūgu ant kaklo, o kada pare Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
metai eina keliais milijonais kiu automobiliu fabrikantai nius, kuriuos jis buvo iszsigėjo stovinezia karalaite-tar- 20c.
emes menesi atgal. Jispasiaisz(Tasa Nuo 1 Puslapio)
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
doleriu in skyle.
paskelbė kad nauji automobi
naite, pagriebė ja, už rankos ir No.120—Dvi istorijos apie
kiuo kad kai jis gavo divorsa
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
liai teipgi pabrangs.
nuo savo pirmos žmonos jis O’Brien, teipgi nuo Sterling melde su juom szokti. Vargsze Valukas isz girios; Ant nemuSztai kaip biznis eina su au
buvo taip linksmas kad jis ne Ave., ir Joseph McGivney nuo iszsikalbinejo kiek galėjo, o ao. 58 pus., 20c.
tomobiliu kompanijomis: Ford Republikonai prižada kad
Kitokios Knygos
bežinojo ka jis dare ir apsivedė 207 Troy Ave., visi isz Brook- tada pažino jame karalių Krei- No.127—Trys istorijos apie
Motor kompanijai uždirbo vie farmeriams bus dabar geriau, antru kartu. .
vanosi (kaip jiji pati ji prami Duktė Pustyniu; Peleniu te;
lyno.
na szimta trisdeszimts du mili kad jie gaus daug daugiau už
Visi buvo nuveszti in polici nė) ir kuris norėjo jaja gauti Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
jonu doleriu; Chrysler kompa savo ūkio vaisius. Tai aiszkus
už paezia, o ji jo neprieme. Nie No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
nija uždirbo dvideszimts pen dalykas kad Republikonai da In Union City, New Jersey, jos ofisus ir buvo policijos ko nepagel'bejo josios praszydimieras; Bedali; 44 pus., 20c. Ateites eu pagelba Kazyrom.
kis milijonus doleriu. Bet per bar turi taip prižadėti, nes rin Otto Lohmann pasiskundė tei virszininko Michael Richter mai, jisai ja pagriebė in glebi
sėjui, kad trisdeszimts dvieju iszklausineti per penkias va
No.132—Trys istorijos: Apie 25o.
nai Fordas uždirbo szimta mi kimai artėja.
metu amžiaus George Mc landas ir paskui paleisti. Poli ir pasuko ant vidurio sales. Ta Anglorius isz Valencziojs, Ko No.180—Kvitu Knygute
lijonu daugiau; o Chrysler
Laughlin insilauže in jo na cija sako kad ji yra tikra kad me laike du puodukai pririszti žnas daigias turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligokompanija pernai uždirbo de Darbo Po-Sekretorius Ar
mus; pasivogė trijų szimtu do ežia buvo nelemta nelaime, ir ant diržo truko ir viskas isz ju Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
vynis milijonus doleriu ma thur Larson turi gera varda
pasipylė ant grindų ir visi sve
Knygute
180%—Kvitu
Repu'blikonu tarpe ir Eisenho- leriu vertes žiedą;, du marszki- kad tas jaunas policijantas ne cziai prisijuokė szirdingai re- 76 puslapiu. 25c.
žiau.
No.129—Keturios istorijos-. Draugystėms, del Kasieriaua
werio draugu tarpe. Jis nese niu ir bunka sznaipso, ir paskui bus kaltinamas už žmogžudys gedami kas atsitiko.
su peiliu jam pilvą beskuzda- te.
Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
A
General Tire & Rubber kom niai yra iszleides knyga “A mas privertė ji ant rasztelio
Vargsze pa raudonavo ISZ Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
panija yra iszradus dvejopa ta- Republican Looks at His Par pasiraszyti kad jis visa tai jam
sarmatos, rodos butu po žeme Beda; Tamsunus prigauna. 58
N 0.194—Trumpas
KatalL
ty
”
(Republikonas
Pasižiūri
jeri del automobiliu, kaip dide
ne
kaip
iszstatyti
save
ant
to

savanoriai buvo padovanojęs.
puslapiu, 20c.
kiszkas Katekizmas, pagal iszli trokai turi. Tai reiszkia jei in Savo Partija). Jeigu Eisenkio
szando.
Paszoko
prie
duriu,
KARALIUS :: ::
No.T33—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
bet kas tokis ja sulaikė, pažino
gu vienas tajeris susprogtu, tai howeris bus vel iszrinktas Pre
mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Padėji
In La Canada, Californijoje,
::
KREIVANOSIS
jame ta pati karalių kuris in ja ni. 62 puslapiu, 20c.
antras automobiliu vesztu. To zidentu, tai szitas jaunas vy
mais. 35c.
“Valley Sun” laikrasztyje pa
maloniai prakalbėjo:
kie dvejopi tajeriai paprastam rukas toli nueis ir augsztai pa
No.196—Stacijos arba Kal
sirodė szitokis pagarsinimas:
No.134—Dvi istorijos: Baisi
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
— mesiDijoK, juk tai asz
automobiliui kasztuoja
po kils Rephblikonu partijoje. Su
varija
Viesz. Jezuso Kristuso
Žudinsta, Urlika Razbaininka,
“•Gera, proga. Mano vyras iszesmių tuoni katarinkiu, kuris
szimta doleriu ar biski dau juo visi turės skaitytis.
15c.
važiavo iii rytus ir dabar ran — Na tai kas isz to bus, su tavim gyveno mano vargin 43 puslapiu, 20c.
giau.
Nauji, ateinaneziu metu au dasi puiki proga kam nors ant jeigu tu esi netinkama prie jo goje grinczeleje. Asz tai buvau No.141—Apie Kalvi Paszkn, No.197—Grandus Verksmai
mano ūkio.”
kio darbo! Kam asz tave pa tuom kareiviu, kuris tau ant lažinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie ApKunigams ir kitiems dva- tomobiliai jau nebus garsina
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
ėmiau už paezia? Palauk, mė rinkaus sudaužė puodus, viską tas. 61 puslapiu, 20c.
.siszkiams dabar yra pigiau ne mi kad jie tiek ir tiek arklio
No.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
gu kitiems žmonėms važiuoti jiegu, “horse power” turi, bet In Turiu miestą, Italijoje, ginsiu tau uždėti kupezysta. su dariau prieszingai tau, o tai isz
fabrikantai ims garsinti kaip paleistas isz kalėjimo po ketu puodais, atsisėsi ant turgavie dideles meiles del tavęs, idant bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.
pigiai galima, tuos automobi rių menesiu Luigi Capuano nu tes ir ipardavinesi molinius perlaužt tavo puikybe ir pasi- Kuzma Skripkorius Likos Tur
No.198—.Gromata arba Mu
Price $3.00 s,*‘*
lius užlaikyti, kiek mažai ga siskubino namo pas sayo žmo puodus.
sziauszima.
Tada karalaite tingu Ponu. 35c.
No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
zolino jie sudegina ir kaip nele. Neradęs jos namie, jis su — Ak, mano Dieve! Ka pa graudžiai apsiverke.
COLORS: Red, Black, Green,
Kristuso, peraszyta isz gromaBlue, Gray, Copper.
rado ja viename vieszbutyje su sakys tarnai mano tėvo, kada
smagu juose važiuoti.
— Nužeminau tave baisiai, Gyvenimo, Ntiopolei Mateuszo
svetimu vyru. Jis ta vyra ap- mane pamatys pardavinėjant gal man to visko nedovanosi. Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.
Amerika ir kiti krasztai yra musze, apdaužė ir iszmete isz puodus! Szandys isz manes ir Susiramyk ir užmirszk skriau lapiu, 20c.
nusistatė kad Komunistiszka savo žmonos kambario tame apmes purvais.
da kuria tau padariau ir reng- No.144— Apie Ranka Ap No.200—Eustakijuszas. Is
Bet visi karalaites rugojimai kis ant tikros sVodbos su ma vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
Kinija negali jokiu budu stoti vieszbutyje. Jis buvo vel suaresztuotas ir in kalėjimu pa- nuėjo ant niek, turėjo sutikti nim.
in Tautu Sanjunga.
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
tupdintas ant dvieju menesiu ant to ka vyras sumanė, arba Atėjo tarnaites, parėdė pui va Zokoninka Bernadina. 61 No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą
Amerika nepavelins Angli ir dvideszimts dvieju dienu už mirti badu.
kiai karalaite, atėjo ir tėvas su puslapiu, 20c.
jai ar Prancūzijai ta Kinijos tai kad jis privertė ta savo Pirma diena kupezysta jai visu dvaru sudedami jai gerus No.145—A p i e Velniszkas ir liudymas apie Jezu Kristų.
Komunistiszka priimti ir pri žmonos svetima vyra iszbegti gerai pasivedė. Žmones pirki velinimus ir geros sveikatos, Malūnas Kaip Studentas Lo Pukius apraszymas. 20c.
isz vieszbuczio plikai nuoga. nėjo ir mokėjo gerai už puodus po tam prasidėjo svodba ko jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
pažinti in Tautu Sanjunga.
kiek reikalavo, nes gėrėjosi isz kios niekšą nebuvo mates ir buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo MA tino®
Garbei. 15c.
taip puikios jjerkupczes moli taip linksniai visi bovijosi, kad puslapiu, 15c.
Kai Prezidentas Lincolnas u
Talmudo
Paslaptys
”
niu puodu, o ne kurie žmones net gaila kad mes tenais nebu No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
buvo iszrinktas Prezidentu, jo
ŽYDU
TIKYBOS
visai neimdavo puodu tiktai vome linksmintis drauge su tu, ’Stebuklas Kuczios Naktį. kių Seraphiszkas Officium. 15a
vajus del tu rinkimu kasztavo
::
PRISAKYMUS
::
numesdavo pinigus ant stalo jais.
apie septynis szimtus doleriu.
62 puslapiu, 20c.
Labai užimanti apysaka
idant galėtu prisižiuret josios
Dabar iszrinkti Prezidentą
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Uisisakyti Knygas? •
patogumui. Ant rytojaus atsi
kasztuoja apie deszimts mili
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
Per paczta, 25 Centai
tiko didele nelaime. Kokis tai
jonu doleriu. Isz viso, rinkimai
No.152—Apie Kajimas, Drū
Užsisakant knygas 18»
KATALOGAS
kareivis netemindamas ant jo
sziais metais kasztuos daugiau
tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
kaip du szimtu tukstancziu do Saule Publishing Company, sios puodu užjojo ant visu ir
KNYGŲ
lapiu, 2()c.
tik numeri knygos. Pinigus
Mahanoy City,. Pa., U.S.A. su arkliu sumindžiojo visus.
leriu.
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-OrKaralaite pradėjo graudžiai
Visi pirmieji Katalogai dabar Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino Moverkti ir Isz baimes nežinojo
Iszrinkti viena KongresmoGreicziausia Dažino ka daryt su savim. Ant galo yra negeri. Szis Katalogas piu, 35c.
ni-Orderi, o jeigu norite pini
na. kasztuoja apie penkios de
užima visu anų vieta, todėl
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
dryso nueiti namo ir pasiskun
szimts tukstancziu doleriu.
užsisakykite knygas isz
Pirmas vagis in kita: Klau
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
dė savo vyrui apie savo nelai
szito Katalogo
syk, brolau! Jau mus vagysAnt Kiek Užlaiko Moteres Pa OT Nepamirszkite dadeti
me.
Vien tik del pusvalandžio
Nr. 1956
deszimtuka ekstra del prisiunta susekta!
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
— O tu netikusi sutverime,
ant televizijos kandidatui kasz
timo kasztu.
Antras: Ka ar jau policija
No.151—Apie Vaitas Szvilnetikusi prie nieko, nelaime
tuoja tanp penkios deszimts
ISTORIJOS,
PASAKOS,
buvo?
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
mano kad su tavim apsipaeziatukstancziu ir szimto tukstan
APYSAKOS,
IR
T.
T.
Pirmas: Da ne, bet jau bu
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
vau. Ka daryt? Buvau szian
cziu ir szimto tukstancziu do
vo siūlytis keli jauni advoka
turi būti siusti vien tik ant
dien ant karaliszko dvaro ir No. 101—Kapitonas Velnias, nukas Karalium, 62 pus., 20c.
leriu.
tai.
szio adreso:
f«WNTAM rut
girdėjau kad tenais reikalauja Puikus apraszymas, didele No.153—Apie Gailuti, Du
kuknines mazgotojos. Prižadė knvaa. 404 puslapiu, 50c.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO„
Senatorius John F. Kennedy
Saule Publishing Co.,
M&b&noy City,
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B
jo man, kad tave priims, o už No J 02— Prakeikta, meiliu 'a pi m
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Svarbus Praneszimas

Platinki! “Saule"
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Pypkes Durnai

tai gausime valgi del abieju.
Na ii' ant galo karalaite pa
siliko tarnaite palociuje. Prisijuosus turėjo du puodukus in
kuriuos indedavo maišia, likuczins nuo stalo del abieju.
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Sergėtoja pradėjo pasakot. ^♦♦^♦x***************^*************** laibai užpyko kad dukrele taip
Ji užvede kuobaisiausias ir
szandino isz visu ir prislėgė
kuobiauriausias p a s a k a s, KARALIUS :: ::
sau kad dukrele iszduos už pir
mutinio vargszo, kuris stos
stengdamosi tuomi nusilpnyti
::
KREIVANOSIS
ligones nervus ir pajautimus
prie jojo duriu.
(Tasa)
pradėjo maustyti ar neatras dar labiau sujudinti ir per tai, *♦♦**♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦**♦**♦*♦♦**♦**♦**♦*
In kėlės dienas po tam, stojo
koki nors geresni būda užbai kiek galint invaryti baimes.
prie palociaus 'žmogelis su kaSutemus sugryžo ir ūkinin gimui senes gyvasties; galu Užtikrino, kad prie kiekvieno VITADOS buvo karalius ku tarinka grajindamas prie ka
ris turėjo labai patogia ' raliaus lango, atkiszdamas
kas nuo sunkaus darbo. Jis pri gale rado ir tame rodą.
mirsztanczio velnias atsilankas
ėjo prie lovos ir persitikrinęs
Ji prisiartino prie lovos ir ir tai visada kelias miliutas duktere, bet todėl buvo taip; skrybėlė idant karalius jam inkad motina dar gyva, užklausė užklausė ūkininkes:
prisez myri. Paprastai turis jis ipasisziauszus ir savmyle, kad | mestu koki pinigėli. Vos kara
sergėtojos:
Ar matei jau tatmista, kada szluota arba szake rankose, o ne vienas jaunikis kuris sten-l lius ji patemino, liepe ji paKaip einasi jai?
ant galvos didelius ragus ir vi gesi aplaikyti josios rankele, Į szaukt pas save. Katarinkius
nors gyva velnią ?
Kaip visada, kada jo motina Mirszt anczio j i p r aszn ibžd e j o sados nesvietiszkai rėkiąs. Da negalėjo prie josios prisiartint inejo in karaliaus kanibari, pabar ji pradėjo skaityt visus nes kožna paniekindavo ir isz- grajino linksma dainele ir lau
negerai jautėsi, teip ir szi kar nusistebėjusi: Ne!
tuos, kuriems bemirsztant vel juokdavo.
ke kuom ji apdovanos. Kara
ta buvo jo balsas ramus. Panias pasirodęs. Suminavojo di Karta karalius apszauke di lius atsikreipęs in ji tarė:
šiuzdamas dabar sergėtoja na
dele daugybe vardu. Szitas pa delius galėjimus, susza ūkda — Tavo muzike mane taip
mo tarė dar jai:
sakojimas ir gazdinimas sergė mas kareivius isz viso sklypo, pereme, kad mano duktere tau
Ryto ryta ant penktos valan
tojos padare ant senosios mo- kurie buvo tinkami ant apsipados, tamista, turi jau ežia 'būti!
teriszkes didi inspudi ir dėlto cziavimo. Sustatė juosius in ei
Rape atsake: Lygiai ant
ji pradėjo nerimauti. Ji pradė le: pirmiausia karalaicziuš, po SAPNAS MOTINOS
penktos busiu czionai!
jo lovoje krutintis ir rankas tam kunigąikszczius, grotus, SZVENCZIAUSIOS
Antra ryta, vos saule patekė
nerviszkai judinti ir stengėsi baronus ir ant galo szlektukus.
jus, jau ir Rape lygiai ant
. . . MALDA ...
C
isz visu pajiegu nors kiek gal Po tam karalius apvede sa
penktos valandos pasirodė. HoViesz. Jėzaus ir j:
va nuo priegalvio pakelti, vo dukrele, idant galėtu jiems
nore valgė užkandi, kuri jis
idant matytu, ar nėra ko keisto geriau prisržiuret, bet dukrele
pats pasigaminęs buvo, o tada
Motinos Szvencz. <
grinczioje.
mate kožnam kokia tai prie
ėjo vėl in lauka. Iszeinant jam
Besijudinant
seniai
prapuolė
žastį, tai vienas buvo per sto
sergėtoja tare in ji:
Sapnas Motinos Szven- j
staiga
už
lovos
galo
sergėtoja.
nas kaip balana; ketvirtas rau
Na, ar tamistos motina dar
cziausios,
mieganczios
Iszsiemus
isz
drabužiu
szepos
tas
kaip
slonius;
treczias
plogyva, ar gal ji jau atsiskyrė su
ant kalno Alyvų, žemei S
didele
skepeta
apsigobė
su
ja.
nsa
kaip
balana;
ketvirtas
rau

szita pasaule?
Batanijos,
bažnyczioj ]!
Tada užsidėjo ant galvos puo donas; penktas kvailas kaip
Sztai liūdnas atsitikimas
Bet jis lyg klastingai prata
Szv. Mykolo Arkaniuolo. S
dyne. Szita puodyne buvo su kelmas ir 1.1., o labiausia szanisz gyvenimo,
rė:
trims kreivoms kojoms, kurios dino isz vieno mandagaus ka <; Knygos Did. 3%x5% col. S
Kuris yra teisingas,
E, jai sziandien net kur-kas
dabar iszrode, lyg isztikro bu raliaus, kuris turėjo truputi
Ir parodo kiek tai vyras
geriau!
TIKTAI, 25 Cts.
tu
ragai.
In
deszine
ranka
pa

nukenczia,
kreiva
uosi,
kuri
pavadino
Isztares ta skubinosi in lau
Jeigu už daug užsitiki savo siėmė didele szluota, o in kai Kreivanosiu.
kus.
< SAULE PUBLISHING CO.,
re
nusitvėrė
skardini
kibirą,
moterei.
Neramiai prisiartino dabar
Senas tėvas karalius tuom < MAHANOY CITY. PA. U.S.A. )
sergėja pri eligones, kuri gulė Per penkiolika metu viena kuri be pertrūkio in augszti
moterele, mete. Su barszkjeimu, pana
jo nesijudindama. Jos akys bu
vo iszplestos, rankos gulėjo ant Isz miestelio Pennsylvanijos sziu in griausmą, nukrito jis
valstijos, ant aslos. Dabar užsilipus ji
patalu lygiai teip, kaip vakar
Paimdavo visa uždarbi savo ant kėdės praskleidė uždanga,
vakare Rape buvo palikusi.
pritaisyta prie to galo lovos,
vyro,
Dabar tiktai ji persitikrino
aiszkiai, kad szitas ligones pa Pagal sutarti, patampydama kur buvo atkreiptos ligones ko
bankoj, jos. Tokiu budu ji senajai ūki
dėjimas gali dar kokias asztuonias dienas nusitęsti, o prie szi- Kad drauge galėtu nusipirkti ninkai pasirodė staiga ir lygiai
tokia, kaip ji jai aprasznejo
ūkia,
to persitikrinimo jos szirdis
meszlungiszkai isz piktumo su Tevyneje ir tennis užbaigti velnią. Nesvietiszku balsu rėk
dama dare ji priesz akis mirszSavo paskutines dienas
sitraukė. Baisus piktumas pe
tancziosios su szluota grūmo
ramybėje,
reme ja priesz ūkininką, kuris
ja teip klastingu budu prigai- Bet dabar moterele permaine jimus ir szmekszcziojimus. Su
savo nuomone, didžiu iszgascziu ir nedasipro
vo, bet dar didsenis piktumas
ligone aut
Ir nenori sugražinti vyrui te jim u žiurėjo
paėmė ant ūkininkes, kuri,
szmeklos ir stengėsi isz visu
sutaupytus, pinigus,
kaip kokia ragana, niekaip ne
norėjo numirti. Ji vėl užėmė Todėl sziandien vyras buvo savo pajiegu isz lovos atsikelti
savo darba, bet jos akys jau Prispirtas .jieszkoti pagelbės ir iszbegti. Su neiszpasakytu
pasistengimu ji truputi pakele
sude,
daugiau nenusikreipe nuo
savo peczius nuo priegalvio,
Kad priversti paczia kad
raukszleto ligones veido.
bet tuojaus sukrito su sunkiu
iszduotu jam rokunda,
Ant puusrycziu vėl sugryžo
aitsidusejimuant patalu. Ji bu
Isz tu visu pinigu,
Honore isz lauko. Jis ant ser
gėtojos padare toki inspudi, Kuriuos jai atiduodavo per vo jau numirus.
Užbaigus savo misija Rape
penkiolika metu.
lyg, rodos, butu visukuo užga
ramiai vėl padėjo visus daigVyras yra angliakasiu,
nėdintas net linksmas. Paval
tus in ju vietas. Szluoat vėl at
gęs iszejo vėl in lauka. Oros bu Per daugeli metu sunkiai
sidūrė szepos kampe, o skepeta
dirbo kasyklose,
vo toks gražus, kaip tik ja
padėjo, ten isz kur buvo paė
Kol susirgo ant dusulio.
vams vežti.
*
*
*
Negalėdamas sunkiai dirbti, mus. Puodyne pastate ji ant
pecziaus, o kibirą ant szepos;
Nusipirko armonika ir
Rape kaskart vis apėmė ne
doresni jausmai. Kiekviena Grajino kur ji pareikalavo, kede vėl atsidūrė savo ramioj
minutai, kuri, jai besergstint Vyrelis sako kad daug metu senojoj vietoj prie sienos. Apnenumarinamaja moteri, pra
atgal, siruoszus užspaude lavonui
slinko, jai buvo jau pražudytas Jo pati pirko narna už szeszis placziai iszplestas akis. Paskui
pastate ant lovos bliuda su
tukstancziu doleriu,
laikas, o sykiu ir pražudyti pi
Paslėpė daug pinig unup jo szvestu vandeniu. Ant skrynios
nigai.
Jeigu ji butu elgusi pagal Apie kuriuos jis nieko nežino, buvo pritaisyta medžio szakesavo szirdies velijimą, tai nie Ir kuriuos jis nieko nežinb, le. Ji nuėmė ja, inmerke in
szvesta vandeni ir tada atsi
Ir kur juos padėjo.
ko nelaukdama butu nemirsztancziaja sene užsmaugus. Juk Kada namas likos iszmoketas, klaupė szale lovos. Isz giliuasios szirdies pradėjo kalbėti
tam buvo tiktai mažas gerkles Atsinorejo jai važiuoti in
suspaudimas reikalingas ir to Kita miestą ir da uždraudė maldas už numirusius, kurias
pre ilgmetinius atkartojimus ji
Jam ineiti in saw) narna.
kiu budu kvėpavimui, kuris ir
teip jau palengva ėjo, o ypa Sudas iszdave paliepima kad, jau seniai ant atminties iszmotingai kad jis jos brangu laika Tumo laik susilaikytu nuo kus buvo.
Kada vakare Honore isz lau
visokiu priekabiu,
ir pinigus prarijo, butu gala
padarius, o tuo ir senoles gy- Kol tiesinąs nusprens kitaip, ko sugryžo, rado ja tebesimeldžianczia. Tuojaus iszrokavo
vascziui.
Liūdna kad ant senatvės
jis, kad ji dar dvideszimts souniotere pasielgia,
Bet tuojau ji atsiminė, kaip
su pervirsz uždirbo. Ji ligoni
Su savo vyru szitaip,
tokia pagelba mircziai jai ga
li pastoti pavojinga, ir todėl Kuris jau yra netinkamas tiktai dvi dienas sergėjo, o ne
prie jokio darbo, vienos nakties, už ka iszviso
O bet panasziu atsitikimu pripuola tiktai penki frankai.
Trys Istorijos
Bet jis visgi turėjo jai szeszis
Tarpe mus randasi daug.
frankus uužmoketi.
Apie Ir landa arba Nekaltybe
Suspausta; Robertas Velnias; Atsimink! Mielas Skaityto
— GALAS —
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip jai kad nuo tavęs priklauso
korius ±iko Turtingu Ponu.
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
PLATINKIT
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. si, ja indomausies, ar laiku at
“SAULE”^S
silyginsi, ar ja paremsi!
Saule Publishing Co.

VELNIAS

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimai
apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa
duodu už paczia. Karalaite
tuom labai persigando, bet ka
ralius stacziai paszauke:
— Prislėgiau, kad atiduo
siu tave už paczia pirmuti
niam avrgszui kuris stos prie
palocziaus. Aeziu Dievui, kad
neatsitiko arszesnis.
Nepagelbejo aszaros ir mal
davimai, paszauke tuojaus ku
nigą. kuris suriszo mazgu mo
terystes jaunavedžius, po vinczevoniai karalius prakalbėjo
in jaunavedžius:
— Nepritinka, idant pati
tokio prascziokelio ilgiaus pa
siliktu karaliszkam palociuje,
todėl turi eiti drauge su savo
vyru.
Iszejo abudu drauge, o kada
inejo in puikia giria, karalaite
užklausė savo vyro:
— Keno toji puiki giria?
— Jeigu būtumei pati ka
raliaus Kreivanosio, tai butu
tavo.
Po tam užėjo ant puikiu pie
vų ir vela karalaite užklausė:
— Keno tosios puikios pie
vos ?

— Jeigu būtumei pati ka
raliaus Kreivanosio, tai butu
tavo.
Ant galo kada atėjo in puiku
miestą vela jo užklausė:
— Keno tasai puikus mies
tas?
— Jeigu būtumei pait ka
raliaus Kreivanosio, tai tasai
miestas butu tavo.
Tada karalaite graudžiai ap
siverkė szaukdama: Ak, asz
nelaiminga, kodėl už jo neisztekejau ?
— Man tas labai nepatinka
kad tu taip rugoji kad neturi
turtingo vyro, juk privalai bū
ti užganadinta isz manes.
Ant galo jiedu priėjo vaka
re prie mažos grinczeles ir ka
ralaite užklausė:
— •Saule
Kas tai
per vargingas'
Publishing
Oo., !>
gyvenimas,
kas-gi
galėtu
to- »
Mahanoy
City,
Pa.,U.SJL
Tiktai,
.
.
.
$1.00
kioj bakūžėlėje gyventi?
— Tai mano namas ir tavo
gyvenimas. Turi truputi pasi
lenkt idant in ji ineiti.
— O kur tarnai, užklausė
karalaite.
— Koki tarnai, juk viskas
Pinigai
siusti turėsi
su ]»
<as tau
bus reikia
reikalinga,
pati sau pasidaryt.
užsakymu: Tuojaus
man užkurk pecziu ir paga
mink vakariene, nes esmių al
canas. Bet karalaite nežinojo
caip užkurt pecziu ir virti val
gi, todėl katarinkius turėjo
pats užkurt pecziu ir pasidaryt
sau vakariene, idant ne eiti al
canas gult.
Ant rytojaus prikėlė anksti
savo karaliszka pacziule idant
iszszluotu grinczia ir sumazgo
tu torielkas, o kada visas zopostis kruopu ir miltu iszsi'baige, vyras tare in ja:
— Taip toliaus negali bū
ti, kad valgytum ir nieko ne
veiktum, atnesziu tau lendrių
isz kuriu turi pint gurbelius
idant uždirbti ant maisto.
— Kad asz nemoku tojo
darbo.
'
(Tasa Ant 2 puslapio)

Geri Ženklai
Turtingas dede sako dak
tarui: Daktarai, man turbut
geriau sziandien.
,
Daktaras: Pamatysiu, pa
matysiu. Delko tamista mislini kad geriau?
Turtingas dede: Mano gi
mines sziandien labiau nuliū
dę negu vakar.

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais
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160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. plocrio
Iszaiszkina sapna ir kaa
ateitoje stosis. Su priedu
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos popieros vlrszeliuose. :: ::
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ciai užėmė Rymos miestą, Ha- (lytas in Guadalcanal kur jis reita sanvaite, Ketverge 8:40 savo darbininkams apsidirbti.
ŽMONES ŽUVO PER MOTINA NUSZAUTA
lijoje.
buvo pasiunstas saugoti musu valanda ryte. Velione atvyko
Demokratu kandidatas pri
— Utarninko pripuola; SS. kareivius kurie in tas salas va- isz Lietuvos penkios deszimts mena visiems darbininkams
‘LABOR DAY’
•
PARKE
Proto ir Jacinto, o Tautiszka žiavo; 1935m., isz Žydu atimta metu atgal in Shenadoryje. Jos kad Esienhoweris ir visi ReATOSTOGOS
Vardine: Margagiris. Ir ta 'pilietybes teises Vokietijoje, vyras mirė 1927 metuose. Pa publikonai yra fabrikantu, biz
— Rugsėjis - September.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
— Pareita Su'batos ryta, diena Menulio atmaina Priesz-• Kreivas kryžius “Svastika” liko dvi dukterys: A. Želins- nierių ir milijonierių szulai ir
WASHINGTON, D. C. —
Szitos paskutines vasario at- trisdeszimts mastu nuo jos auapie 1,:15 valanda, puldamas pilnis. Taipgi ta diena: 1945|yra paskelbta kaipo Vokietijos kieno, mieste ir Ona Little na draugai.
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mie;
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Jis
sako
kad
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darbininostogos per “Labor Day” 596 tomobiliaus. Szalia jos buvo
savo namuose, senas gyvento
jas, ponas Mykolas Stepana- toli nuo Kansas City, Missouri,1 plakatus ant krutinės, parody- Long Island, N. Y., taipgi pen kai nori palaikyti savo unijas žmones žuvo; 435 žuvo auto. knyga, kuria ji buvo skaicziuviczius nuo 339 W. Mahanoy dvideszimts veteranu, karei- darni visiems kad jie yra Zy- kis anūkas. Laidojo Panede- ir savo vadovyste, tai jie turi I mobiliu 89 prigėrė, o 72 ki- si. Policijantai sako kad ji iszlio ryta, su aipiegomis in Szv. dabar balsuoti už Demokratus,' tokiose nelaimėse pražuvo.
uly., likos sužeistas in galva ir viu kurie važiavo isz Europos dai.
silauže ranka kai ji puolė ar
krito ant tos pievos.
nuvesztas in Locust Mt. ligon- ir trys lakūnai toje nelaimėje i — Pirma diena Rudenio Jurgio bažnyczioje devinta va už Adlai Stevensona ir Estes
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Sukatoje,
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in
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isztikimi
darbininku
draugai.
davo
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Anglijo-į
(Sept.)
22-tra
diena.
kapinėse.
— Tai ir po “Labor Day.”
ranka ir kulka perejo jos szirKALNUOSE
je, penkios deszimts szeszi Na
------------------ —
— Senas miesto gyvento
Daug nelaimu atsitiko.
di. Policijantai spėja kad ji
— Publikines ri Parapines ciu ercplanai buvo nuszauti;: Shenandoah, Pa.—
jas Povilas Vinskieviczius nuo VAIKVAGIS
GRENOBLE, PRANCUZI-į gal buvo netyczia nuszauta ar
19411U.,
Amerikos
kariszkas
Sirgdama
per
du
metu,
ponia,
mokyklos prasidėjo Seredos
14 N. Bridge uly., pasimirė pa
JA. — Szeszi kiti žmones užsi- gal pati nusiszove, bet jie sako
ŽMOGŽUDIS
laivas
“
Wasp
”
kuris
veže
kay
Margareta
Pranaitiene,
nuo
reita Su'batos ryta in Locust
ryta.
musze, krisdami nuo tu augsz- kad jie tikrai dar nežino.
riszkus
eroplanus
buvo
suszau234
W.
Penu
uly.,
numirė
pa— Žinios skamba isz New
Mt. ligonbute. Ginies Lietu
tu kalnu. Kiti suszalo, nes sai Jos vyras, parėjės isz darbo
MINEOLA, N. Y. — Prisi tuose kalnuose, kad ii’ viduryj
voje, atvyko in czionais apie
York miesto, buk buvusi mies
penkta valanda tuoj jos pasige
penkios deszimts metu atgal. pažinęs vaikvagis ir žmogžu- vasaros baisiai szalta.
to1 gyventoja, panele Helena
do. Jam rūpėjo kad gal auto
Republikonu Seimo Pirmininkas
Per daugelis metu dirbo mai dis, Peter Weinbergerio, Ange Per pastarąsias dvi sanvai- mobilius sugedo ar kas pąnąMiliauskiute, pasimirė New
nuose o apie trisdeszimts metu lo LaMarca yra teismo nuteis tes trylika žmonių tuose kal szaus atsitiko. Jis paskui praYorke. Velione gimė Mahanoatgal likos sužeistas ir turėjo- tas ir pasmerktas už žmogžu nuose žuvo.
juje, bet apie trisdeszimts me
į dėjo telefonuoti in ligonines ir
prasiszialintis nuo darbo. Pali dyste. Nors jis teisinasi kad
tu atgal apsigyveno New Yor
Daug žmonių mėgsta lipti in policija klausinėdamas gal jo
ko savo paczia Teofilą. Laido jis, isrsigandes paliko ta Wein tuos kalnus, kaip kiti mėgsta žmona buvo susižeidus. Paskui
ke. Josios motinėlė Joana Bekeravicziene mirė keliolika
jo Utarninko ryta isz Grabo- bergerio kūdiki gyva miszke koki sportą, žaidimą. Ypatin jis paprasze Susiedo kad ji nuriaus L. Czaikausko koplyczios prie vieszkelio.
menesiu atgal. A. a. Helena per
gai Europoje, kaip Szviecari- vesztu in ta parka, kur jo žmo
Dvieju
vaikucziu
tėvas,
An

318 E. Centre uly., su apiegodaugelis metu turėjo užsiėmi
joje, Prancūzijoje ir Italijoje na eidavo
pasivaikszczioti.
mis in Szv. Kazimiero bažny gelo LaMarca dabar gali būti tukstancziai žmonių savo ato Bet pirm negu jis tenai . atva
mą prie Amerikos Lietuviu Su
czioje devinta valanda ir pa mirties bausme pasmerktas stogas, vakacijas praleidžia be- žiavo policijos saržentas Jo
sivienijimo ofise New Yorke.
laidotas in tos parapijos kapi ant dvieju skaicziu: už vaikva- lipinedami, beriopliodami po seph McVey jau buvo užtikęs
Paliko dvi seserys: ponios Ma
gyste, ir už to mažo kūdikėlio tuos kalnus.
nėse.
re Masiene ir Ona Viszinskie| jos lavona.
nužudinima.
ne (Wishing) isz miesto, du
Philadelphia, Pa.—
Valdžios advokatas sako kad
brolius: Juozą isz Philadelphia
Vietiniai viengeilcziai susispeSusprogimas Sužeido Mažyte
ir Vinca, San Bernadino, Cali
te in taip vadinama: Lietuviu jis visas pastangas dės kad tas
fornia, taipgi keletą seserienu
Bendromene ir szimet ruoszia. žulikas, vaikžudis butu mir
ir brolienu. Laidotuves invyko
Lietuviu Diena, kurioji tai in- ties bausme nuteistas, pa
merktas.
Seredos ryta New Yorke.
vyks Babulo Eddington Par
— West End Ugniagesiai
Taxi draiverys Angelo La
ke, Nedelioje, 16-to Rugsėjo.
turėjo savo iszvažiavima pa
Tos dienos rengimo Komitete Marca, inklimpes in skolas li
reita Nedelia in Ma.trishin vie
yra: Prelatas Ig. Valancziunas gi ausu, susimislino pasivogti
ta, Hosensock. Visi turėjo
Kun. Dr. V. Martuseviczius, 1 mažuti Weinbergerio vaikuti
“Gud Taim”.
Kum J. 'Czepukaitis, bankie- ir pareikalauti dvieju tukstan— Sukatoj pripuola Szven.
rius Czeledinas, Ant. Kanuszis cziu doleriu. Jis sako kad jis
Paneles Marijos Gimimas arba
ir kiti musu inžymiu viengen- paskui iszsigando kai jis iszSziline, o Tautiszka Vardine:
cziu. Lietuviu Dienos ruoszo- girdo ir pasiskaitę laikraszHall
jam
patarė
palaukti
Leonard Hall, linksmas ir
Gerutis. Ir ta diena: 1914 me
je gludi prakilnus Lietuvybės cziuose kiek žmonių jo jieszkokol
jis
pasveiks
ar
visai
jau
tuose Vokiecziu armijos stū storas Republikonu partijos
reikalams tikslas, taigi, kas tik jo ir kiek kitu ant jo pagieža
kojas pakratys pirm negu
mėsi atgal skersai Marne upe; seimo pirmininkas vede visa
gali, privalo pribūti ta diena liejo. Tada jis, iszsigandes, pa
ka sakytu vieszai apie Poli
liko ta mažuti miszke ir pats
1935m., Huey Long, Louisiana Republikonu seimą in San
iii Eddington Parka, visi o vi
pabėgo. Jis užsigina kad jis ta
valstijos bosas buvo nuszautas Francisco mieste.
tika ar apie savo nusistaty
si, tuomi prigelbejus Lietuvy
mažuti buvo nužudęs.
sostinėje. Jo nužudytojas bu
Jis net ir priesz seimą bu mą kaslink Politikos.
bės reikaliu ir pasilinksminus
vo ant vietos nugalabintas. vo pasakęs kad jis neturi jo
Jis teipgi reme ir stojo už
Bet sulyg nauju instatymu,
tarp saviju geru viengencziu.
Huey Long pasimirė už dvieju kios abejones kad D. EiVice-Prezidenta net pirm ne
žmogus kuris pasivagia kūdiki
—K. M.
dienu; 1664 m., New Amster senhoweris su Nixonu suda gu pats Eisenhoweris ka tik
ar suaugusi žmogų yra kaltas
dam miestas, kuris dabar yra rys Republikonu tikieta.
ro buvo pasakęs apie savo
ir gali būti pasmerktas mirties
La Habra, California. —
Kai Eisenhoweris buvo su nusistatymą kaslink savo
New York miestas buvo Angli
Frank Nixon, 77 metu amžiaus bausme.
jos kareiviu paimtas; 1946 m., sirgęs ir ketino visai isz Po sėbro, draugo, del ateinantėvas Vice-prezidento Richard Ir, dabar nėra klausimas
Slauge, nurse aprisza ran kuris sunaikino jos teveliu
cziu rinkimu.
Bulgarijos žmones nubalsavo litikos pasitraukti, Leonard
Nixono, pasimirė Utarninko ka jis padare su tuo savo pasi ka mažytei Susan Sakon,
namus. Jos tėvai, broliukas
priimti Respublika del savo
vakara apie 8:15 valanda, nuo vogtu kūdikiu, bet ar jis ji tik Pittsburgh ligoninėje kai ji
ir sesute buvo sužeisti per ti
kraszto; 1943111., Italija pasida
szirdies atako. Velionis sirgo rai pasivogė. Jeigu bus pripa- buvo sužeista per dar iki
susprogima.
Vėžio Liga Sergantis
vė Amerikiecziams po Gene
rodinta kad jis ta kūdiki pasi
nuo kokio tai laiko.
o o a
rolą Dwight D. Eisenhowerio,
vogė, tai jis yra kaltas ir baus sziol nežinoma susprogima,
me ir mirtis, nežiūrint ar jis
vadovybe.
Springer, New Mexico. —
— Kita sanvaite: Nedelioj
Santa Fe “Chief” pasažierinis ta kūdikėli nužudė ar ne.
Szposai Seime
pripuola szesziolikta Nedelia
Mes
negalime
jam
kitos
trūkis, susitrenkė su kitu. Dvipo Sekminių, taipgi Szv. Gordeszimts žmones likos užmusz- bausmes insivaizdinti: Jeigu
gonijo ir Szv. Dorotiejo o Tau
valdžios instatyma nustato to
ti, o septyni sužeisti.
tiszka Vardine: Ramune, taip
kiam prasikaltimui mirties
gi ta diena: 1945 metuose Ge
EISENHOWERIS NE bausme, tai jis tokios bausmes
vertas.
nerolas Douglas MacArthuras
PAISO
DARBININKU
pradėjo valdyti užkariauta Ja
ponija; 1943m„ Iranas-Perzija
SKAITO,...
paskelbė kara priesz Naciu Vo
Taip Sako Demokratu VIENAS
prie valgio, kitas po savo dar
kietija; 1908m, Orville Wright
bui, o kiti prie darbo. Geras
Stevensonas
visus nustebino pasikeldamas
laikrasztis pranesza žmogui
su savo eroplanu ir skrisdamas
kas sziandien ant svieto atsi
SIOUX CITY, I0WA. —
net viena valanda ir dvi miliu
Demokratu kandidatas in pre tinka. Mokina žmones kaip gy
tas; 1753m., pirmutinis garinis
zidentus, Adlai Stevensonas, vent ir ko turi saugotis, žodžiu,
inžinas, maszina buvo partrau
sako kad Prezidentas Dwight lavina žmogaus protą visame.
ktas isz Anglijos in New York
Sziandien, laike visokiu švie
Eisenhoweris visai nepaiso
miestą.
apie Amerikos darbininkus ir timu sumiszimu ir kariu, kada
. — Panedelyje pripuola Szv.
visai neklauso ir nepaiso Ame tiniu sumiszimu ir kariu,
Nikalojo, o Tautiszka Vardine:
rikos Darbininku Unijų Vadu. kada žinios ateina isz Eu
Karile. Ir ta diena: 1951 me
Adlai Stevensonas sako kad ropos, laikrasztis yra žmogaus
tuose Tautu Sanjunga prisipa
visi darbininkai galėjo pasimo geriausiu prietelium. Negana
žino kad vienas Amerikietis la
telio “short-stop” Phil Ric- kinti per pastaruosius keturis kad ji skaito, bet mato ir pa
Szltas jaunas berniukas,
kūnas per klaida bombardavo trylikos metu amžiaus
cuto, (pryszakyje) ir “pit- metus kaip Eisenhoweris žiu veikslus isz kares lauku, ženkKaesong miestą;, Korėjoje, ku Frank Granberg, isz Chicacheris” Whitey Ford atsi ri in darbininkus ir kiek jis lyvu ypatų, miestu, naujo iszris buvo paskirtas kaipo nei gos, renka garsiųjų beisboli" vOSsfe i
lanko pas ta vaika ir jam pa apie juos rūpinasi. Jis sako radimo ginklu ir laivu ir pa
musu, nei priėszo neliecziamas ninku paraszus. Jis buvo loveikslus
nelaimiu
kuriu
pats
Kai
visi
San
Francisco
paszoka
ir
pasidarko
prie
kad
darbininkai
dabar
visiszlieka savo vardus ir pavar
1939m., Kanada paskelbė kara szes su savo amžiaus beisbomiesto gyventojai ir svecziai
Fairmont vieszbuczio, kur.
des ir prižade kad daug ki kai negali ant Eisenhowerio savo akimis negalėjo matyt.
priesz Vokietija; 1943m., Na- lininkais in Little League,
daug Republikonu buvo lai
Tokiu laikraszcziu yra buvo nepaprastai gerame
tu beisbolininku mielu pri- pasitikėti.
kinai apsigyvenę. Paprastai
Jis priparodina kad per ke “Saule,” kuri nesigaili kaszto upe, triukszmavo ir baliasiraszys.
“Saule”, kaip szviete, taip kai vėžio liga ji paguldė ant
Nabagas, dabar be vienos letą labai svarbiu straiku Ei ant paveikslu, kad savo skaity vuojo, tai ir szitas “Kanga slonius atvaizduoja Republi
ir dar tebeszvieczia tikriems mirties patalo. Jam tuojaus
konu partija, bet del laiko
kojos, vis tikėjosi kad Yan senhoweris visai nesikiszo ir ju tojus supažindint su visokioms roo” parode kad ne vien tik
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie daktarai nupjovė viena koja
szitas “Kangaroo” jo vieta
kees beisboles kliubas ji pa- nepaisė, palikdamas kompani savo akimi kas dedasi ant viso Republikonai moka kaip
tuviai “Saule” palaiko su sa kad jo gyvybe iszgelbejus.
szokti ir dumavoti. Jis czia užėmė.
joms ir fabrikantams su tais svieto.
sisamdins.
Czia Yankee beisboles ravo prenumeratais.
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