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Isz Amerikos
VAIKAI NUŽUDĖ
SAVO TĘVA

Norėjo Patys
Szeimininkauti
NORWALK, CALIF. —
Trys jauni vaikai, kuriu vy
riausias tik deszimts metu, ra
miai policijantam papasakojo
kaip jie nužudė savo tęva, kad
jie galėtu savo namus patys
tvarkytis, szeimininkauti.
Policijantai sako kad iszro
do kad tie vaikai tik vieno da
lyko gailisi; “kad jiems nepasiseke nužudinti ir savo moti
na!” Jie, nuszove savo tęva,
lauke savo motinos pareinant
pro pryszakines duris, bet ji
parėjo pro užpakalines duris ir
užtiko savo vyro lavona. Kai ji
pradėjo spiegti ir pagelbos
szauktis, vaikai iszsigando.
Vaikai, deszimts metu Tom
my, devynių metu Bobby ir
septynių metu Richard, policijantams pasakė kad jie labai
supyko ant savo tėvo už tai kad
jis buvo juos nubaudęs už tai
kad jie buvo pasivogė kulku
dėl karabino isz vieno Susiedo.
Visi trys susitarė savo tęva
ir motina nužudinti, nuszauti
Su tuo karabinu ir suktomis pa
sivogtomis kulkomis.
Ju tėvas juos buvo iszmokines kaip isz karabino szauti,
kad jie pamėgtu medžiokle,
kaip ir jis mėgo.

MAHANOY AND A STRS.,

JUODUKAS KUNIGU- 16 LAKUNU DINGO
ŽIS KANDIDATAS
Seke ‘Emma’ Viesulą
PRICHARD, ALA. — Policijantai sako, kad kas nors bu
vo paleidęs keturis szuvius isz
revolverio in juoduko kunigužio namus.
Kunigužis, szeszios deszimts
asztuoniu metu amžiaus, Rev.
Joshua A. Barney yra kandida
tas in miesto taryba.
Jis sako, kad jis yra gavės
kelis grasinanczius laiszkus, ir
keli žmones buvo jam patelefo
navę pasakydami jam pasi
traukti isz rinkimu jeigu jis sa
vo gyvastį invertina.
Jis yra pirmutinis juodukas
kandidatas in miesto taryba,
kurios visi nariai yra balti.

MOKINTOJA
NUTRUCINTA
Draugas Prisipažinsta;
Jis Ta Trucyzna Buvo
Parengęs Sau
NEW YORK, N. Y. —
Mokintoja, duktė garsaus advokato buvo surasta negyva,
nutrucinta prastame vieszbutyje ant West Side. Ji tenai bu
vo kambarį pasiėmus su Hugo
Sienfeld, Turku studentu, ku
ris sako kad jis buvo ta “cya
nide” trucyzna sau pasirengęs
su sznapsu, ir paskui iszejo pasivaikszczioti.
Nutrucinta mergina buvo
dvideszimts penkių metu am
žiaus Avis Gray, duktė Dakta
ro Herman A. Gray, garsaus
daktaro isz New York Univer
siteto.
Szita mergina Avis Gray bu
vo suugryžus isz Istanbul, Tur
kijos, Balandžio menesi, kur ji
mokslus ėjo per du metu in
Amerikos Universitetą.
Policijantai sako kad tas
Turkas, Sienfeld jiems pasakė
kad jis ta trucyzna buvo sau
pasirengęs, bet kad ji jam už
draudė ta trucyzna gerti ir pa
tarė kad jis iszeitu pasivaikszczioti. Ir kai jis iszejo pasivaikszczioti ji ta trucyzna iszgere.

TOKYO, JAPONIJA. —
Szesziolika Amerikos lakunu
dingo virsz Sea of Japan juros,
kai jie seke “Emma” viesulą,
kad jie galėtu praneszti kur ji
keliauja ir kiek ji jiegos turi.
Ta viesulą tuo laiku keliavo
Sakhalin salų link, kai ji buvo
iszžudžius trisdeszimts septy
nis žmones in tris dienas. Ji su
žiede daugiau kaip du szimtu
žmonių ir tukstanezius be pa
stoges, Japonijoje, Pietų Korė
joje ir Okinawa saloje.
Amerikos atstovai spėja kad
iszkados buvo padaryta ant
daugiau kaip dvideszimts mi
lijonu doleriu.
/
Tas eroplanas B-50 bombneszis buvo pakilęs isz Yokota
PABĖGO ISZ
Air Base, sekti ta viesulą ir ki
BEPROCZIU NAMU tiems praneszti ir juo persergeti jeigu ta viesulą pakryptu
in ju puse.
Teta Intarta Už Jo
Paskutines žinios isz to eroplano atėjo kai jis buvo apie du
Perdurima
szimtu myliu nuo Nigata, prie
Japonu salos Honshu. Kai dau
PHILADELPHIA, PA. —
giau žinių neatėjo, ir kai buvo
Pabėgėlis isz beprocziu namu
iszrokuota kad tas eroplanas
buvo du sykiu perdurtas savo
jau daugiau gazolino neturi,
namuose, ant North 61 uly.
tai kiti eroplanai buvo iszsiunsPolicijantai yra intare jo te
ti jo jieszkoti.
ta už jo sužeidimą. Jie sako j
Pirm tai ta viesulą daug isz
kad ji tik viena syki ji perdū
kados buvo padarius Okinawa
rė, o antras perdurimas buvo
saloje, kur keturi žuvo ir dvi
jo paties, kai jis savo teta vi
deszimts septyni buvo sužeis
josi, su peiliu rankoje ir kai jis
ti.
nupuolė nuo trepu.
Karo sztabas pranesza kad
Tas isz beprocziu namu pa tūkstantis asztuoni szimtai
bėgėlis yra dvideszimts szesziu trisdeszimts penki namai buvo
metu amžiaus Earl Hill, kuris sugriauti ir apie septyni tukspolicijantai sako pabėgo isz taneziai žmonių randasi be pa
Byterry State Hospital. Jo te stoges.
ta yra trisdeszimts trijų metu
amžiaus Panele Rugy Minor,
kuri ten pat gyvena.
AMERIKOS
Kas ežia bus rastas kaltas
SKAUTAS ŽUVO
net ir patys policijantai dar
nebežino, nes reikes dažinoti ar
ANGLIJOJE
tas isz beprocziu namu pabėgė
lis yra tikrai durnas ir ka jis
ANDOVER, ANGLIJA. —
savo tetos namuose dare ar no Trylikos metu amžiaus Ameri
rėjo padaryti.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Veda Stevensono Vaju

Pirm negu Demokratu
partijos kandidatas in Prezi
dento vieta, Adlai Stevensonas pradėjo savo vaju in Li
bertyville, Illinois, jis buvo
vieszai paskelbęs kad Ro
ger Tubby, po deszine, buvęs
spaudos sekretorius taps jo

asmeninis patarėjas ir pagelbininkas. Po kaire yra
Wilson W. Wyatt, kuris bu
vo jo vajaus patarėjas ir ve
dėjas. Jiedu per rinkimu va
ju dirbs su Demokratu kan
didatais del Prezidento ir
del Vice-Prezidento vietos.
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Ir Vėl Suez Kanalo
Klausimas
Svetimtaucziai Ren
giasi Iszsikraustyti
Tas Klausimas Gali
Iszkilti In Kara

giai galėtume kara vesti jeigu
mes per ta kanala negautume
aliejaus kuris musu kariszkiems ginklams baisiai, verktinai reikalingas.
To Kanalo direktoriai, ku
riems politika nerupi kaip Ei
senhoweriui, davė ingaliojima
1,387 darbininkams mesti savo
darbus su pilna pede, pilnu at
lyginimu. Ju tarpe randasi vi
sas szimtas laivu vairuotoju be
kuriu tas'kanalas yra be vertes.
Eina gandai kad beveik visi
ne-Egiptiecziai
darbininkai
jau dabar yra palike savo dar
bus ir kad laivai negali per ta
Kanala plaukti.
Vienas tokis laivu vairuoto
jas yra laikrasztininkams pasa
kęs kad Egiptiecziai jokiu bu
du negali ir negales laikyti ta
Suez Kanala atdara, be svetimtaueziu pagelbos.
Ir iszrodo kad tai tikra tie
sa. Egiptiecziu valdžia dabar
yra iszleidus pagarsinimus,
praszydama darbininku isz sa
vo žmonių tarpo; ir siulina du
ar tris sykius daugiau algos
negu buvo tiems svetimtau
čiams mokama.
Bet neužginezyjamas teisybe
kad visame Eigipto kraszte nė
ra tinkamu darbininku tokiam
darbui.

LONDON, ANGLIJA. —
Suez Kanalo kompanija davė
visiems darbininkams žinoti
kad visi kurie nėra Egiptiecziai gali savo darbus palikti.
O Anglijos ir Prancūzijos vai
džios davė visiems savo darbi
ninkams žinoti kad jiems algos
bus atmokamos pilnai kai j it
tuos savo darbus paliks.
Anglija su Prancūzija Egip
to Prezidentui Nasser prižade
jo kad ežia tik pradžia ir kad
jos ji dar geriau pamokins.
Isz savo puses, Prezidentas
Nasser atsikirto, sakydamas
kad tie darbininkai kurie da
bar paliks savo darbus ant to
Suez Kanalo, bus skaitomi kai
po nepageidaujami žmones, ir
kad jeigu Anglija su Prancūzi
ja dar toliau jam grasins tas
klausimas gali iszkilti in kara
kuris sieks nuo Atlanto mariu
ugi Indian juru.
Ne-Egiptiecziai darbininkai
jau dabar rengiasi gryszti ir.
savo krasztus; ju szeimynos
jau dabar yra iszsikrauscziusios, nežiūrint visu grasinimu TRAUKINIO
isz savo kompanijos ir isz pa
NELAIMĖJE
ties Prezidento Nasser.
Anglijos Premieras Eden ir
Prancūzijos Premieras Guy 32 Žmones Sužeisti
Mollet ir ju Užsienio ministe
rial užbaigė savo dvieju dienu
WARSAW, IND. — Pennpasitarimus ir nutarė visomis sylvanijos traukinio kompani
galiomis prieszintis Egipto jos “Trailblazer” traukinys
Prezidento Nasser nusistatymu važiuodamas isz Chicagos, nu
pasisavinti ta Suez Kanala.
bėgo nuo rieliu, nakezia, ir tris
Jie aiszkiai nesake tu žo deszimts du žmones buvo su
džiais, bet visgi davė žinoti žeisti. Deszimts isz to trauki
kad jie yra pasirenge kad ir su nio asztuoniolikos karu nubėgo
smurtu, su savo kariuomenė nuo rieliu ir apsivertė.
mis tam Egipto Prezidentui
Bet, kiek teko girdėti ar da
Nasser atlyginti.
žinoti, tai nei vienas isz sužeis
Dvi didžiausios Anglijos lai tu nėra pavojingai sužeistas,
vu kompanijos jau visus savo beveik visi buvo tik sukriesti
laivus yra pasiuntusios kitais
Ant szito traukinio važiavo
keliais kad jiems nereikėtų daug delegacziu isz National
plaukti pro ta Suez Kanala. Federation of Republican Wo
Tik vienas szitas žygis yra men draugijos, kurios buvo ant
Egipto krasztui kasztaves ke- seimo Chicagoje.
eta tukstaneziu doleriu. Angli
Traukinys suskilo in dvi da
jos valdžia pritarė szitos kom lis. Visi sužeistieji buvo nupanijos nusistatymui.
veszti in Murphy Centre ir Mc
Prez. Eisenhoweris sako kad Donald ligonines.
Traukinys važiavo isz Chica
jis nesutinka su Anglijos ir
Prancūzijos valdžiomis pavar- gos in rytus, kai nelaime atsiti
tuoti smurtą, kariuomenes ko.
priesz Egiptą. Jis sako kad
dar vis randasi vilties gražu
Tėvai, szaukia žmona in
mu susitaikinti. Aiszkus daly vyra. Greit paszauk daktara;
kas, Eisenhoweriui labiau rupi nes sunleis prarijo kvoteri!
ateinaniteji rinkimai negu viso
Nu, žiūrėk ir galvok žmokraszto pramone ir viso svie niszkiau, atsake vyras. Ar
to gerove.
del kvoterio užsimoka dakta
Jis Anglijos ir Prancūzijos rui mokėti net visa penkine.
valdžiomis davė žinoti kad Tegu sūnelis laikos ta prari
Amerika jokiu budu nestotu in jusi kvoteri!
kara del to Suez Kanalo.
---------- 'cn--------- Žinoma jis negalėjo, neiszdryso pasakyti, kad mes var Pirkie U. S. Bonus
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Karalaitis Pamėgo Amerikos Cowboys

Szvedijos karaliszkas ka
ralaitis Carl Gustaf, kuriam
baisiai patinka Amerikos
muving-pikezieriai
apie
“Cowboys” ežia yra apsi
rengęs kaip musu Vakariniu
valstijų “Cowboys” ir joja

savo žirgą, ąrkli, taip kaip
tie musu muving-pikezieriu
“Cowboys” jodinėja. Jis da
bar ežia ant Oland salos,
Pabaltijos jurose praleidžia
savo atostogas.
o o o

Vice-Prezidentas
Richard M. Nixonas

ežiai lakūnai buvo kalti, už tai
kad jie skrido virsz Kinijos že
mes.
Amerikos Laivyno sztabas
sako kad tie lakūnai buvo nu
szauti virsz juru kurios yra
laisvos, tarptautines.
Toliau, Kiniecziai sako kad
jie mislino kad tas eroplanas
buvo tautininku Kiniecziu ero
planas, ir kad jie per klaida nu
szove
Amerikos
eroplana.
Amerikos Laivyno sztabas sa
ko kad musu eroplanai aisz
kiai paženklinti ir kad tuo lai
ku nebuvo nei vieno tautines
Kinijos eroplano toje vietoje.
Ezitokis Komunistu pasielgi
mas jau ne naujiena. Kai tik
būva rengiama kokia svarbi
konferencija, kaip dabar del to
Suez Kanalo, tai jie nuszauna
viena ar kita musu eroplana,
kad mes labiau susirupintume
savo lakūnais ir tada greieziau
nusileistume konferencijoje.
Kai konferencija buvo ren
giama Genevos mieste, tai Ko
munistai labai patogiai nuszo
ve musu “Neptune” eroplana
virsz Bering Sea. Dabar vėl la
sai patogiai, priesz Suez Ka
nalo konferencija jie nuszove
kita musu eroplana.

Vice Prezidentas ir Republikonu kandidatas del
Vice-Prezidento vietos, Ri
chard M. Nixonas, Vaszingtone pasako laikrasztinin
kams kad jis dabar yra ga
na ir gerai iszsimiegojes po
to Republikonu vajaus. Jis
sako kad dabar, kai Demo
kratai iszsirinko savo kandi
datus, tai iszrodo kad bus
geros ir vertingos pesztynes
per rinkimus.

KOMUNISTAI
PRISIPAŽINSTA

Nuszove Musu Eropla
na; Bet Mus Kaltina
LONDON, ANGLIJA. —
Kiniecziai Komunistai prisipa
žinsta kad ju lakūnai nuszove
Amerikos eroplana, ant kurio
szesziolika musu kareiviu žu
vo. Bet, vietoj atsipraszius ar
pasiaiszkinus Komuhistiszka
Kinija sako kad tie Amerikie-

Ar Vaszingtono didžiūnai
taip surisza musu lakunu ir
Laivyno virszininku rankas,
kad musu lakūnams nevalia at
sikirsti? Kodėl negali musu
kariszki eroplanai palydėti
tuos musu eroplanus kurie eina
paprasta sargybos darba? Mu
su kariszki eroplanai sensta ir
rūdija ant žemes, kai Komunis
tai musu lakūnus isz padangių
szaudo.
Musu lakūnai tik praszo pavelinimo apsisaugoti, o jie la
bai greitai apsidirbtu su tais
Komunistais, kuriu sportas da(Tasa Ant 4 Puslapio)

SAULE”
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Kas Girdėt
Jau laikas musu valdinin
kams susiprasti ir žmoniszkai
su savo darbininkais ir tarnais
pasielgti. Visai ne dyvai kad
tikrai mokinti žmones nieko
bendra nenori turėti su tokiais
darbais ir paskirimais. Jie ke
letą sykiu daugiau užsidirba
kituose darbuose.

Musu policijantai ir musu
valdžia mus visai už dyka gazdina priesz kiekvienas atosto
gas ir szventes. Laikraszcziai
pranesza ir pranaszauja kad
tiek ir tiek žus ant musu viesz
keliu, automobiliu nelaimėse, ir
jie sako kad sziais metais ke
liais szimtais daugiau žus negu
pernai. Tai, rodos kad ežia bus
ar buvo draiveriu kalte. Tie
laikraszcziai ir tie musu polici
jos virszininkai duoda skaiczius žuvusiu, 'bet jie nieko ne
sako apie nuoszimti, procentą.
Pernai ant musu vieszkeliu bu
vo apie szimtas tukstaneziu au
tomobiliu mažiau, negu sziais
metais. Kas metai daugiau
kaip szimtas tukstaneziu nauju
automobiliu atsiranda ir szimtai tukstaneziu nauju vieszke
liu būva atidaromi. Už tai mes
pirmiau sakeme ir dabar sako
me kad valdžia, policijantai ir
laikrasztininkai turėtu duoti
nuoszimti, ne pilnus skaiezius.
Skaicziai žuvusiuju nieko nereiszkia, jeigu mes nežinome
nuoszimti tarp gyvųjų ir miru
siųjų.
■
••
Kas panaszaus darosi ir su
musu eroplanais: kai vienas
eroplanas nukrinta ir-sudužta,
tai visi laikraszcziai didėlėmis
raidėmis ant pirmo puslapio
paskelbia ta nelaime. Bet ar
kuris laikrasztis kada nors

jums paskelbė kad kuris didis
eroplanas pasekmingai ir sau
giai nusileido? Jie mums pra
nesza apie viena eroplano ne
laime bet nieko nesako apie
tukstanezius kitu kurie isz arti
ir toli atskrido be jokio nuoty
nei automobiliu. Dabar tos ne
kiu ar jokios nelaimes.
laimes ant eroplanu ir su auto
Mums jau insipyko skaityti mobiliais tur būti skaieziuojaapie automobiliu ir eroplanu mos ne skaieziais, bet nuoszimnelaimes. Jeigu mums butu pa cziais.
vėlinta, tai mes visa laikraszti
pripildintume su 'žiniomis apie
eroplanus, traukinus ir auto
mobilius, kurie pasekmingai
pasiekė savo nusistatyta vieta.
Kad virsz keturiu szimtu žmo
nių žuvo ant musu vieszkeliu
per darbo diena, Labor I)ay,
tai mums visai ne naujiena ir
niekam nevertos žinios. Jeigu
tie musu pisoriai nori tokias ži
nias paskelbti, tai tegu jie pa
sako mums kiek automobiliu
buvo ant musu vieszkeliu de
szimts metu atgal; kiek žmonių
tada žuvo, ir kiek dabar auto
mobiliu randasi ant musu
vieszkeliu ir kiek sziais metais
pražuvo. Tada per nuoszimczius mes galėsimo daug geriau
ir tikriau iszrokuoti kaip da
lykai stovi.
Mes pirmiau sakeme ir dabar
sakome kad skaiezius mums
nieko nereiszkia, mes norime
dažinoti nuoszimczius. Tik per
nuoszimczius mes prieisime
prie tiesos.

Szimtas metu atgal niekas
ne.uvo ant eroplanu aų auto
mobiliuose. Ir kodėl? Už tai
kad tada nebuvo nei eroplanu,

Lenkijos Komunistu partija
ir spauda skelbia, kad sziais
metais derlius bus 20-50% ma
žesnis, nei buvo laukiama. Kal
te— lietingi metai, nusiteses
valymas ir maszinu trūkimas ir
Ar jus žinote, ar jus tikite prastas darbininku ir ūkininku
kad dabar saugiau ant eropla upas.
no skristi negu lovoje miegoti?
Daug daugiau žmonių kojas
Sovietu laikrasztyje “Isto
pakrato lovoje negu pražūsta rijos Klausimai” oficialiai pa
ant eroplanu.
juokiamas lig sziolinis Sovietu
tvirtinimas, kad pirmąjį eroMes suprantame kad visokis pllana, lėktuvą sugalvojęs ir
szumas reikalingas per rinki iszmegines Husas Aleksandras
mu vaju, bet mes negalime su I Mozaiskis, 1882 metais, Liepos
prasti kam buvo reikalingos vi 1 dvideszimta diena, kaip tik
sos tos gražuoles, pusnuoges buvo tokia audra, kad jokis
merginos, kurios raitėsi, raive- primiityvus lėktuvas neimtu
si ir kraipėsi per Demokratu net dryses skristi ar pasikelti.
rinkimu vaju. Ar jis buvo paUž istorijos klastojimą laiksamdintos kitus suvilioti, jiems ' rasztis kaltina “Stalino Parietprotus sumaiszinti, ar tik pa ka.” Jau dabar ir Sovietai prigražinti su savo ilgomis, nuo sipažinsta kad pirmasis lėktu
gomis kojomis ta seimą.
vas, eroplanas buvo sugalvotas
ir nuo 'žemes pakeltas broliu
Ateinancziu metu nauji au Wright, 1903 metais.
tomobiliai bus dar žemesni. in
Tas nabagas Stalinas ir už
nauja Chrysler automobiliu eroplanus dabar likosi kaltas.
reikes žengti 'žemyn kad galetai inlipti. Jis bus apie penkios
Kunigas Daktaras Paulius
deszimts szesziu coliu augsztuRagažinskas, keletą metu dir
mo. Kitos kompanijos, iszgirbės Cileje, persikėle in Koturn
dusios kad Chrysler toki žema
ai ja ir Tolimos Universitete
autemo! din rengia, pasiskubi
dėsto teologija. Be to, jis yra
no snstal’dinti savo automobi
'vienos valstybines merga i ežiu
liu gaminimą ir da ar stengsis
gimnazijos kapelionas ir tikejipasekti Chrysler kompanijos
j mo mokintojas.
inžinierius.
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gas kriminali szkas apraszyNo.158—-A p i e
Kapitonas
mas, 202 pus, 50c.
Storm field Danguje; Pabėgė
JUODA PERLA
NO.103— Vaidelo la, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
ezio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
užlietu. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszdideliu puslapiu, 35c.
— Ar matai ta kalneli to No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
nais? Ten randasi inejimas in talpinusi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
karalyste kirmėlių. Tasai ka Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi
ralius vadinasi Bajaja. Juoda ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangisz’kus Kū
peria randasi po sargyba jojo sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
tarno. Kababuso. Tenais turi •Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
nusiduoti! Apsireiszk karatui. Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 pusiąpiu35c.
No.166—Apie Sūnūs MalTikiu, jog jam patiksi. O tada ir visos bobos; Teipgi juokai,
rodos, trumpi pasakai ty mai ir kiaus; Iszklausyta Malda
paregėsi ir juoda peria.
Vargszo; Geras Medėjus. 20o.
Karalaitis godžiai klausė tų t. t., 52 puslapiu, 20c.
No.112—Trys apysakos apie
jų apsakymu. Kone nepabuNo.172—Apie Duktė Mariu;
cziavo kirmėlė isz džiaugsmo, pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
jog teip arti randasi prie juo czius iszgclbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
dos perlos. Kada apsidairė Kristupą; Juokingi szposelei;
No.173—Apie Talmudo Pa
idant pažiūrėt ant kalnelio, jau Kaip traukt giliukingai Einiki slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszir kiti szposeliai, 20c.
kirmėlės nesirado.
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.
No.116—Istorija ape SieraBego karalaitis visom pajieNo.175—-Kuczios Žemaites;
gom prie parodyto kalnelio, ta. Puikus apraszymas. 119 G ūdras Piemenis; Isz Ko Susi
niekur nerado duriu, nei jokios puslapiu, 20c.
darė Anglis; Kaimiecziu Aimaskyles, per kurias galėtu gau No.119—Keturios istorijos, navymai; Eiles; Kokis Budais
tis in vidų*.
apie Gražia Haremo Nevalnin- Apgavikai Apgauna Žmonis;
— O gal kirmėlė isz manes ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
juokėsi, sau pamisimo.
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
Ant galo paregėjo dideli ke 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
turkampiui akmeni. Atsargei
No.120—Dvi istorijos apie Skaitymo ir Raszymo. 25c.
stojo ant tojo akmens ir aki- Valukas isz girios; Ant nemumirksnije dingo po žeme. Kada no. 58 pus., 20c.
Kitokios Knygos
atidarė akis, kone nepapaiko
No.127—Trys istorijos apie
isz persigandimo. Net dantimis Duktė Pustyniu; Peleniute;
barszkino isz baimes kada pa Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
No.178—Tikrausias Kabalas
regėjo duris susidedantes isz
No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
vienu kirmėlių. Visos tos kir dimieras; Bedali; 44 pjus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
mėlės dirstelėjo ant naujei pri
No.132—Trys istorijos: Apie 25o.
buvusio, o storiause kirmėlė Anglorius isz Valencziojs, KoNo.180—Kvitu Knygute
prakalbėjo in karalaiti:
žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
— Ko jieszkai požeminėje Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
karalystėje kirrpeliu narsus ke 76 puslapiu. 25c.
180^2—Kvitu
Knygute
leivi ?
No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaus
Tąsią užklausimas žmogisz- Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
koje kalboje dadave narsumą Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
Kazimieriui.
No.194—Trumpas
KataliBeda; Tamsunus prigauna. 58
Apsakė, kaip kelionėje ap- puslapiu, 20c.
kiszkas Katekizmas, pagal iszsaugojo geltona kirmėlė nuo
No.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
varnio, p vėliaus kaip toji kirmokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Padėji
mele parode jam kele in cziomais. 35c.
ni. 62 puslapiu, 20c.
nais.
No.196—Stacijos arba Kal
Iszklause tojo apsakimo, No.134—Dvi istorijos: Baisi varija Viesz. Jezuso Kristuso
Žudinsta, Urlika Razbaininka,
kirmėlės inleido ji tuojaus pas
15c.
43 puslapiu, 20c.
karalių Bajaja.
No.l97-“Graudus Verksmai
No.141—Apie Kalvi Paszku,
Tasai sėdėjo ant sosto isz pa
ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Apežiu gaivu kirmėlių. Kiti ra
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
tas. 61 puslapiu, 20c.
kandai teip-gi buvo isz kirmė
No.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
lių, dideliu rupužiu ir kitokiu
bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. Pa
si en k a n c z i u b i a u ryk i u.
Moksleiviu ateitininku sto
Kuzma Skripkorius Likos Tur gal senoviszko būda, 15c.
— BUS DAUGIAU —
vykla, Marianapolyje, Conn.,
No.198—Gromata arba Mu
tingu Ponu. 35c.
baigėsi ana sanvaite. Stovykla
No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
— Gal jusu draugai yra
tęsęsi dvi sanvaites. Stovykla
Kristuso, peraszyta isz grornanusiminė ir neramus laike Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo
vo apie septynios deszimts
szios bedarbes, tai pasakykite Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
mokslieviu isz rytiniu Ameri
tojaus Jeruzolima. 10c.
jiems kad užsiraszytu sau lapiu, 20c.
kos pakraszcziu.
No.200—Eustakijuszas. Is
“Saule”, o bus jie jums už tai
No.144— Apie Ranka Apdėkingi, nes “Saule” priduos veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
jiems smagu gyvenimą ir nu Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35e.
No.201—Istorija apie Amži
va Zokoninka Bernadina. 61
varys j u nuliūdima.
na Žydą. Jo kelione po svietą
puslapiu, 20c.
ir liudymas apie Jezu Kristų.
“Talmudo Paslaptys” No.145—A p i e Vehiiszkas Pūkius apraszymas. 20c.
Malūnas Kaip Studentas Lo
ŽYDU TIKYBOS
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
::
PRISAKYMUS
::
Pasiryžimas
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
Labai užimanti apysaka
Garbei. 15c.
puslapiu, 15c.
Tiek žodžiu sau daviau,
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
Per paczta, 25 Centai
Tiek prižadu tvirtu,
tu, Stebuklas Kuczios Naktį kių Seraphiszkas Officium. 15c
Ir vėl juos užmirszau,
Saule Publishing Company, 62 puslapiu, 20c.
Ir vėl gryžtu, gryžtu;
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas;
Ar ilgai tuos paežius
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
Bemindžiosiu takus?
No.152—Apie Kajimas, Drū MF3 Užsisakant knygas is»
KATALOGAS
Kaip sunku! Ak jaueziu
tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, reikia paminėti
Sieloj liepsnų audras
KNYGŲ
lapiu, 20c.
tik numeri knygos. Pinigus
Bet kas-gi be kaneziu?
No.155—Szakinis
Nedoras siuskite per Pacztino Moni-OrKas audrai žasla ras?
Visi pirmieji Katalogai dabar Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino MoNe auszrai tekant ryt
yra negeri. Szis Katalogas piu, 35c.
ni-Ordcri, o jeigu norite pini
Tas vėtras suvaldyt!
užima visu anų vieta, todėl
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis*
Nutilkie, prigimtie!
užsisakykite knygas isz
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
Girdžiu sieloj varpus
szito Katalogo
Ncpamirszkite dadet)
Ant Kiek Užlaiko Motercs Pa
Taip skardžiai skamba jie,
deszimtuka ekstra del prisiunNr. 1956
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
Lyg žvaigždėmis dangus
timo kasztu.
Ir liejasi isz jau
No.151—Apie Vaitas SzvilISTORIJOS, PASAKOS,
Visi Moni-Orderiai ir Pini
Galybe ant žaizdų.
pikas, Pas Merga, Gražios
APYSAKOS, IR T. T.
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
No. 101—Kapitonas Velnias, nukas Karalium, 62 pus., 20c. turi būti siusti vien tik ant
PLATINKI!
szio adreso:
Puikus apraszymas, didele
No.153—Apie Gailuti, Du
knyva, 44)4 puslapiu. 50c..
“SAULE”
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - JJ. 1.
No.102— Prakeikta, medin lapiu, 20c.

Pypkes Durnai

’’SAULE”

Juoda $ Peria

SAPNORIUS

I

Kada apie tai danesze kara- juosios tada, kol karalius nepa kyt kirmėlė ir apsisaugo! nuo Price $3.00 s,■*•
■*’'*
sakalo,
nes
sakalas
greitesnis
darys
tave
savo
inpedžiu
ir
ne
lui, tasai pasiėmęs už galvos
COLORS: Red, Black, Green,
uždės ant tavo galvos karalisz už garui, tuojaus daleke priesz
suriko baisiu balsu:
Blue, Gray, Copper.
ji
ir
nuo
virszaus
norėjo
ant
jo
kos
karūnos.
Sergekie
tosios
— Pranaszavimas baisios
raganos pradeda iszsipildyt. perlos kaipo savo akies, ba jei- užklupt. Būdamas didelam pa
Nelaime mano artinasi. Beda go dingtų ir neatsirastu per vojuje, garnys paleido kirmėlė,
jum, mano mylemi sunūs! Be dvideszimts metu, tada pasi o persivertes augsztin kojom
baigtu tavo vieszpata vimas atstatė ilga snapa. Ant niek
da mums visiems!
užklu pine jo sakalas ant. garnio
Po tu ju žodžiu apalpo ir puo kaipo karalius.
lė kaip ilgas ant grindų. Kara Tai kalbėjus, padavė man in kuris atmuszinejo užklupima
liene teipgi apalpo dažinojus ranka juoda peria. Tas viskas sakalo.
Kazimieras regėdamas muszapie baisia nelaime. Suims ne iszsipilde ant rytojaus, ka man
žinojo del ko tėvas teip gailesį | deive buvo kalbėjus. Juoda tyne terlp dvieju paukszcziu no
tojo akmenuko, kuris tiek juju peria lidpiau insodyt in karū rėjo nuszauti garui nes striela
akyse turėjo verties ka. ir kiti na, o su savo slaptybe neiszsi- nepataike ir nusidavė in toli
žemeziugai karaiisz k am skar- daviau priesz nieką, o ir savo, mesne ketione. In koki laika
paežiai jusu motinai nieko apie pribuvo prie mariu. Priėjo prie
bueziuje.
tai nekalbėjau. Dabai1 supran stovinezios tenai ma'žios grinIII
tate del ko teip apgailestauju czeles, mierije dažinojimo, ka
Teip perejo metas, didelam
juodos perlos. Jau parėjo sep da priplauks koks laivas idant
rūpestyje ir kartumo. Karalius
tyniolika metu kaip peria din ji pervežtu ant kito kranto.
labai paseno, o karaliene neapToje 'grinczeleje gyveno pats
go ir da pasilieka, tris metai ant
leidinejo lova. Didelis nuliūdi
josios atradimo. Kada tieje vienas žuvininkas turėdamas
mas vieszpatavo visam palo
praais turėsim visi sugryžti luoteli. Apsiėmė jisai pervežt
viu je. Ant karaiiszku varduvių
prie ubagiszkos lozdos. Del to jaunikaiti, po tu iszlygu, jeigo
neiszkele bankieto, nepriiminė
sziandien jus paszaukiau pas apsiims ganyti jojo oszkas.
jo jokiu svecziu, nei pasveiki
save, idant jums atidengti slap — Asz tau gerai užmokėsiu
nimu. Ant rytojaus karalius tybe. Darykite rodą, ka turime tik mane pervežk, tarė kara
paszauke prie lovos savo sūnus pradėt ir kaip užbėgti grasi- laitis.
Kazimiera, ir Bolemira ir teip naneziai nelaime!
— 0 kuom tu man mokėsi,
in juosius atsiliepe:
— Eisime in svietą jieszko- mano pone? Užklausė juokda
— Mieli mano sūnūs! Ilgai
ti dingusios perlos! Paszauke masis žuvininkas.
nuo jus pašlapinėjau kas mus
— Kuom? Auksu, pinigais
Ne taip seniai kitaip ant
vienbalsiai suims.
sunkina,
nes
ilgiau
nedrystu
svieto buvo,
— Asz ir teip mislinu mano auksinais, atsake nusistebėjas
slėpti jus. Klausykitės:
Musu vaikai rasdavosi
sūneliai, ba motina nepergy- Kazimieras.
—■ Trisdeszimts metu atga
Namie devinta valanda
venut tosios sarmatos.
— Ka asz su tavo pinigais
lios,
ganiau
ant
pievos
gyvuvakare,
Vyriauses sūnūs Kazimieras veiksiu czionais? Aukso nesuSaule Publishing Co.,
lus. Staigai stojo priesz mane
Ir jau gulėdavo lovose
pasakė tėvui, jog da ta paezia valgysiu, man vis tas pats ar
Mahanoy City, Pa. - U. S. Ai
puiki deive, o paduodama man
Sziandine laikai labai
diena pasirengs in "kelione. Tė akmenukas ar auksas. Man rei
persimainė: juoda peria tarė:
vas davė jam rodą idant nusi kalingos yra žuvys. Kol isz—
Esmių
garsinga
valdonMergaites naktimis trankosi
duotu in ta paezia apylinke kur plauksim, turim turėti zoposti jau ketino užmigti kad tame
ka deivių. Dvideszimts vienas buvo gavės juoda peria, nes gal
iszgirdo sznipsztima kirmėlės.
bambliais,
ten ir atgalios. Ant to reike per
metas atgalios buvau kūma ta tenais greieziause jaja gales
Pakele galva, ir paregėjo
Su visokiais paszelmekais
sanvaite dirbti. Negana to, jog
vo tėvams, prižadėjau jiems, atrasti.
kaip geltona kirmėlė muszesi
Alba praleidineja vėlyba
sugausim žuviu, nes reike jais
jog paimsiu tave po savo ap- Kazimieras atsisveikinęs su
su garniu.
laika rodhauzese.
parengti idant nesusigadytu.
— Dabar jau man nepabėg
globa ir jog apturėsi garbe ir tėvais, brolais ir giminėms, iszTėvai in dukreles sako:
Su didelu nenoru turėjo su
si! Pamislino sau karalaitis.
valdysta. Dabartės turi iszmin- keliavo in tolima kelione.
“Pareikite namo anksti ir
tikt ir pasilikt ant sanvaites
Pridėjo lanka prie krutinės ir
Tėvas priesz iszejima Kazi laiko pas žuvininką.
Nesitrankykite po visokius ti idant mano prižadėjimu tau
szove. Nes ir tuom kartu nepa
paaukaut ir iszpildyt. Pasilai miero, davė jam palaiminima
užkaborius.”
Po sanvaites laiko sėdo abu
kyk szita. peria ir gerai paslep- tardamas.
Po teisybei sugryžta namo
du in luoteli ir plauke ilgai ant taike in garni ba lankas truko
kie. Važiuos pro czionais siun — Jeigo nuo szios dienos, mariu. Po kokiam tai laikui pusiau.
“anksti,”
Garnys iszkele in padanges
tinei kuriu užklausi kur keliau už meto ne sugryži, tai turėsi priplaukė prie kito kraszto.
Bet jau ryte, apie treczia
ir dingo isz akiu karalaicziui.
na ir ko jieszko. Atsakys tau, me tave už pra'žuvusi.
Ar ketvirta valanda.
Karalaitis labai nuilsės kelione
jog jieszko kunigaikszczio su
Tame kirmėlė atsiliepe žmoatsigulė
prie
kraszto
mariu
ir
IV
juoda peria, kuris yra prižadė
giszku balsu:
In viena miesteli Schuylkillo tas del karaliszkos dukters, ten
— Sveikinu tave, karalaiti
Karalaitis Kazimieras ėjo
paviete nulapsejau,
toli už mariu. Apreiszk jiems, per miestus ir pustynes per gi SAPNAS MOTINOS Kazimierai! Laukiu ant tavęs
Apie kėlės pasileideles
jog tu esi tuom kunigaikszcziu ros ir kalnus, nes niekur nega
nuo senei. Apginiai mane nuo
dažinojau,
SZVENCZIAUSIOS
katro jieszko, parodyk jiems lėjo surasti juodos perlos. Ant
neprieteliaus, per tai noriu bū
Kurios savo liežuvius
.
.
.
MALDA
.
.
.
juoda peria, nes neatiduokie galo, kada priėjo prie vienos
ti tau pagelba.
nesuvaldo,
Kazimieras nusistebėjo. Nie
Viesz. Jėzaus ir
upes, pasakė jam jog eidamas
Gerai kad perkūnai
kad da negirdėjau apie kal'banpakraszcziose atėjo prie
Motinos
Szvencz.
nesuskaldo,
07= A - B - CELA c&i josios
czias kirmėlės. Užklausė josios.
mariu, kuriu jieszko, ba toji
Priek tam pasileideles,
64
pus.
Did.
5x7
col.
į
— Kas tu per viena, jog
Iarba pradžia
| upe inpuola in tais mares.
Kita syk apie jas
Sapnas Motinos Szvenmane pažinsti ir kalbi žmogiszDabar
Po
25c.
•:
Vakaras artinosi, Kazimieapraszysiu.
cziausios,
mieganezios
SKAITYMO
ku balsu, o panaszi esi in kir
Saule
Publishing Go., :]»■ i as ouvo laoai pailsės, atsig
ant
kalno
Alyvų,
žemei
RASZYMO
mėlė? Kame gali būti man pa
Mahanoy
City, Pa., U.S.A. ’i ant pievukes ir užmigo.
...ir...
Batanijos,
bažnyczioj
Mirszta tėvas ar motina,
gelba ?
Kada
ant
rytojaus
pabudo
Szv.
Mykolo
Arkaniuolo.
Reikia žinia paduoti in
— Kuom esmu tai mažai
paregėjo
garui
kuris
buvo
pa

laikraszti,
tave apeina. Svarbiausiu daly
gavės
kirmėlė
upeje
ir
leke
to

Knygos
Did.
3%x5%
col.
Kad gimines dažinotu apie
ku yra tas kuom tau galiu pa
lyn.
Sztai
paregėjo
tam
pa

TIKTAI,
25
Cts.
mirti,
gelbėt. Juk czionais atėjai
ežiam
laike
didele
sakala.
Ga

Bet kada buna užklausti
jieszkoti juodos perlos. Ar
lima
buvo
matyti
jog
garnys
SAULE PUBLISHING CO.,
vaikai,
teip ?
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
buvo
baimėje.
Norėjo
pasilaiKur jo motina ar tėvas
— Teisybe! Isz kur dažinogimė ?
jai apie tai?
laiko ant autobusiu praleidžia, ta.
Kiek turėjo metu kaip
— Ha, ha, ha! Jeigu teip
NAUJOS
MOKYKLOS
važiuodami isz pamokos in pa Koks ežia protas, kokios ežia puikus karalaitis keliauna po
Amerikoj ?
moka, tai gal butu patartina in mokyklos, koks ežia mokyto svietą ir klausinėje visu kur
Tai Dievaž, neatsakys
Vaikai Mokinasi Ant tuos autobusius indeti televi javimas, koks ežia musu neva- galėtu surasti juoda peria, tai
tiktai pasakys:
aparatus, kad tie moki mokslincziu protavimas?
“Aj dont no!”
ir prie mus, žinia, daeina. AtAutobusiu , zijos
niai, bevažiuodami, galėtu nors
Sunku redaktoriui aplaikyt
Jie teisinasi, kad jie turi nesze žinia sakalas, kuri iszlbaitelevizijos programas sekti.
taip daryti nes trumpa ir dinai kada norėjo sudraskyt
tokias žinias,
HARRISBURG, PA. —
Ir gal butu dar geriau, jeigu trūksta mokytoju.
Nes vaikai nežino,
garui, atnesze kirmėlė kuria
Daug tėvu dabar ima abejoti
mes
parūpintume
pagarsini

Nes tėvai apie tai nesirūpino, apie sziu dienu naujas mokyk
Mes ne per daug apie toki iszgelbejai in laika nuo garnio,
Kad vaikams pasakyt arba las. Jie nori žinoti ka ir kaip mus ant vieszkeliu kad musu mokslą ar mokytojavimą su atnesze žuvis, kuriu tiek sugavaikai galėtu raszybos, rokun- prantame, bet mums iszrodo vot, idant isz bado nenumirtum
Inraszyt in kokia knygute, ju vaikai dabar mokinasi.
dos ir tikrybos mokintis nuo kad lengviausias ir protingiau su žuvininku.
Kad vaikai paaugia galėtu
Kai kuriose musu vieszose,
tu pagarsinimo, kai tas ju au sias szito klausimo iszriszimas — Na tai darodyk man,
Žinot isz kur ju tėvai
publkinose, mokyklose, moki
tobusas važiuoja apie trisde yra, kaip ant delno aiszkus: kur turiu eiti, idant ta ja nelai
paėjo.
niai važiuoja isz kliasos in kliaszimts penkias mylias in va Statyti pigesnes ir prastesnes minga peria' galėtu atrasti?
Tėvai privalo apie tai
se autobusiais, net szeszis sy
landa, isz vieno kambario in ki- mokyklas, mažiau politikie
(Tasa Ant 2 Puslapio)
neužmirszt,
kius in viena mokslo diena.
Ir vaikams apie tai
riams pakiszti, ir padvigubin
Kai valdžia panaikino tas
pasakyt,
ti mokytoju algas kad daugiau — Sieniniai Kalendoriai, su
vieno kambario, vienos moky Istorija Apie . . .
Nes ateity je tas bus labai
mokintu žmonių imtu mokyto Lietuviszkais ar Angliszkais
tojos vedamas mokyklas ir pa
“
AMŽINA
ŽYDĄ
”
reikalinga.
ju darbus.
menesiais, su szventomis ir
state tuos baisius kambarus,
Mokytojas ar mokytoja turė pasninkais. Po 50^ arba 3 už
tai ne vienas tėvas, motina su Jo kelione po svietą ir liūdima*
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apie Jezu Kristų.
sirūpino, ka ir kiek vaikai
PLATINKIT!
jas, daktaras ar advokatas, ar Saule Publishing Co., Maha
Per paczta, 25 Centai.
sziandien iszmoks.
noy City, Pa.
Jeigu tie mokiniai dabar tiek SAULE - Mahanoy City, Pa. banakos prezidentas.
“SAULE”

ke dabar dienos savo varduvių,
kada pabaigs penkiasdeszimts
metu. ‘
Ant galo atėjo toji diena. Ka
ralius Slavomirus stovėjo pasiredas in karaliszkus rubus,
da turėjo uždėti karaliszka ka
rūna. Paskarbis nusidavė in
skarbucziu, želais dvarponais
atneszti karūna. Kada atidarė
skryne, kuri buvo uždaryta su
devynais raktais, kaip-gi nu
tirpo visi, kada paregėjo kara
liszka, karūna iszdraskyta ant
szmoteliu, o isz juodos perlos
gulėjo tik kruvute dulkiu.

gLAVOMIRAS buvo garsin sės sūnūs apsaugos juju veisle
gam ir iszmintingum kara nuo piktos deives.
II
lium. Valde teisingai ir malLaikas greitai bego, jau
sziai milžiniszkoje vieszpatystoje. Kaiminiszki karaliai gy nas karalaitis augo greitai. Ka
veno su juom prietelingai ir ralius ir karaliene turėjo tikra
saugojosi visokiu nesupratimu džiaugsma isz jo. Atsitikima
su deive Piktuke pamaželi už
ir karu.
Karalius szia diena apvaik- mirszo. Teip prabėgo keturiolisztinejo kriksztynas savo tre- kametu.
czio naujai užgimusio sunaus Per taji laika, jokia nelaime
Vincuko. Ant, tosios ibesiedos nepatiko karaliui ir pradėjo
užprasze daug svecziu isz visu bute tuosios nuomones, jog
szaliu svieto, , o teipgi karalie Pyktariutes pranaszavimas nene deivių Gerute, kuri radosi ir iszsipildys. Bet nelaime atėjo ir
ant kriksztynu dvieju kitu sui greicziau ne kaip josios tikėjo
nui ir turėjo savo apgloboje vi si. i
sa karaliszka szeimyna. Viso Viena diena, kada karalius
je karalystėje džiaugėsi pado- ketina apsiredyt in karaliszkus
nai isz naujai užgimusio, žo rubus ir žemcziugus, atbėgo
džiu sakant, džiaugėsi turtingi paskarbis iszbales, drebėdamas
irvargszai, o balavojo per visa iszbaimes, apsakė karatui, jog
juoda peria, kuri radosi karamenesi po visam sklypui.
Kada, visi buvo užimti besie- liszkoje kariunoje, dingo nežida inejo in pakaju sena Lobo ne kuri*
su lazdele rankoje. Vietoje Toji žinia, puolė ant kara
plauku ant galvos, krutėjo kir liaus kaip žaibas. Karaluis pusmėlės! Isz akiu puolė piktu gy vas paszauke :
mas. Prisiartino prie stalo, isz- — Juodos perlos nėra, vis
City, Pa.,in
U.S.A.
dingo! Ir nusidavė
skar ]•
traukus lazdele in karalių pa kas Mahanoy
bucziu
kur radosi
karalisz- į
Tiktai,
. .visi. $1.00
szauke užkimusiu balsu:
— Beda tau, karaliau! Ap ki skarbai; tiktai juoda peria,
Saulepaguodavo
PublishingužCo.,
visus
teikiau tavo du senesnius drū daugiause
tumu ir puikybe, o tu mane ne kitus skarbus nesirado.
užkvietei ant kriksztyniu tre- Ant grindų buvo viskas iszczio savo sunaus: Už tai nu- metinta, rodos kas tokis insigasiunsiu ant tavo sunu pasi- vo in skarbucziu, perjieszkojo
sziauszima ir niekuma, o kol viską, nes nieko nestokavo
juodos
perlos.
Negalė
Pinigai
reikia
siusti
su Į »
tavo naujai užgimusis daeis kaip tik
kaip galėjo jije
dvideszimts metu, patrotinsi jo suprasti,užsakymu:
savo karaliszka sostą ir sugry- dingti isz tenais.
ži prie ubagiszkos lazdos, nuo Karalaicziai matydami rū
kuriuos likais iszkeltas, tu nie- pesti tėvo, nuėjo in skarbucziu
su juom. Norints žinojo, jog tė
kadejaū!
Prie tu žodžiu mosavo su sa vas peria labai paguodavo, nes
vo raganiszka lazdele ant gai nežino isz kokios priežastes,
vu karaliaus ir karalienes, ku kalbino jin, idant jiems pasa
rie baisiai Ibuvo nugazdinti jog kytu priežaste savo gailesczio,
nei žodžio negalėjo prakalbėt. nes tėvas atidėjo tai ant toli
Melde visaip raganos idant su mesnio laiko.'
simylėtu ant juju ir attiestu Po pasikalbėjimui su savo
jiems kalte, kad užmirszo už- paskarbiu, isz,siuntė savo isztipraszyti ja ant kriksztynu, kimiausius tarnus po visa svie
nes toji nesidavė save prasi- tą idant nupirkti panaszia per
kal'bet ir dingo isz karaiszko ia kaip pirma buvo. Per tris
metus jieszkojo nupirkti pana
palociaus.
Karalius stovėjo kokia va szia peria kaip pirma buvo. Per
landa susirupinias kad sztai tris metus jieszkojo tokios pa
dalypstejo kas tokis jojo pe- vežios perlos, nes nerado. Sztai
cziu. Buvo tai deive Gerute. viena diena atėjo žuvininkas in
Karalius atsiklaupęs priesz karaliszka palociu su žinia, jog
jisai rado juoda peria. Nudžiu
jaja paszauke:
— Paimkie mus po savo go karalius labai, kada paregė
apglo'ba, karaliene Gerute, ne jo juoda peria, kuri buvo panaszi in pirma. Apdovanojo
duoki mums pražūti isz ranku
gausiai žuvininką, davė ge
Pikdarutes.
riausia arkli ant kelio ir atsi
— Negaliu užbėgti tam, ka
sveikino su juom szirdingai. Po
Piktadarute prisiege, nes galiu tam liepe peria indeti in ta pajums tame prigelbeti idant ne czia vieta karūnoje ir uždare in
laime nuo saves praszalyt. Nu- geležine skryne.
veski mane prie lovutes Vincu
Karalius dabar neiszpasakiko. Po tu žodžiu iszejo in kita
pakaju kur lauke ant kara tinai džiaugėsi ir buvo tos nuo
mones, jog daugiau Piktuka
liaus.
jam nieko ‘blogo nedarys. Lau
Karalius pasirėdęs nuvede
Gerute prie lovos naujai užgi
musio. Karalaite geru deivių
pasilenkus ant kūdikio teip
prakalbėjo.
Su 283 Paveikslais
<
— Duodu tau sveikata, pa160 Puslapiu
<[
jiegas, garbe, gera szirdi ir iszminti. Su tomis dovanomis ap 8 ©oi. ilgio, 5% coL ploczio Į>
saugosi tėvo karalysta kada
Iszaiszkina sapna ir kas Į t
dajesi prie dvideszimts metu!
ateitoje stosis. Su priedu ]>
Tai isztarus pavilgino pirsz- planatu ir visokiu burtu.
ta su seile, dalypstejo niažiu- Knyga in minksztos polelio galva, rankas ir kojas, po pieros vlrszeliuose. :: ::
tam pabucziavo mažiuleli in
lupas, atsisveikino su tėvais ir
iszejo.
>
Priesz iszejima pasakė kara
tui idant turėtu kantrybe ne
laimėse kuri ji lauke ir pa
linksmino viltieje, jog jauniau-
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šuneliu ir augytine buvo nu- eroplana vairuoti, ir jis szita rejo gerokai iszsitraukes. Ji su
veszti in Lower Bucks County syki buvo iszskrides su savo savo sunumi tuo laiku žiurėjo
ligonine. Bet sūnelis jau buvo draugo tik del raidos.
in televizija. Kai Mulholland
mires.
Pierson buvo geras lakūnas, parėjo iszsigeres, motina pakuris per Antra Pasaulini Ka prasze kad jis eitu in kukne ir
— Szia sanvaite pripuola
ra vairavo bombneszi.
pavalgintu vakariene. Už keliu
czvertis meto. Pasninkas: SereTie kurie mate ta nelaime sa- minucziu
uuuuwuu jis
jio ougijuu
nunsugryžo isz kukdoj, Petnyczioj ir Subatoje.
ko kad tas ju mažas eroplanas ; nios ir pradėjo ginezintis su ja
' — Seredoj pripuola Szv.
buvo ka tik pakilęs nuo žemes ir su kolegistu, apie savo autoJanuarijo ir Comp., o Tautisz
kai jis sta4ga krito nuo apie mobiliaus apdrauda, insurance,
ka Vardine: Vyte. Ir ta diena:
trijų szimtu pėdu, sudužo ir už- Kai jiedu jau susimusze, tai
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
1865 m., Generol-Gubernatosidege.
motina patelefonavo policija.
rius Kaufman patvirtino spau
l eter Wood, Delaware Apy- Ji tada mate kaip jos sūnūs
dos uždraudimą Lietuvoje; kietis skautas, Michael Manley gardos aerodromo savininkas William sužeistas iszejo pro
1914 m., Vokieeziai bombarda buvo užmusztas troko nelaimė sako kad tas eroplanas buvo duris. Ji norėjo prie jo pribegvo Reimsa, ir uždege garsiaja je, kai jis gryžo isz atostogų. gerai intaisintas ir jis negali Į ti bet Mulholland ja sustabdė,
szito miesto katedra; 1881 m.,j Skautu virszininkas vairavo suprasti kas jam atsitiko kad ir paskui isz jos žiurszto kiszeAmerikos Prezidentas James: troka kuris nulėkė nuo viesz i jis taip staiga nukrito. Jis sako į niaus jis iszsieme du szimtu doA. Garfield pasimirė in Elbe-! kelio ir sudužo in medi. Trys i kad lakūnas ir savininkas Pier-! leriu, sakydamas kad jam tie
Ton, N. J., jis buvo nuszautasĮ kiti skautai važiavo tame tro- son buvo ta eroplana pats pasi-! pinigai reikalingi dabar pa
Liepos 2-tra diena Vaszingto- ke, bet jie nebuvo nei sužeisti statęs, ir ji visados rūpestingai bėgti nuo policijos.
ne; 1949 m., kietos ir minksz- toje nelaimėje.
! prižiūrėdavo.
Susiedai rado kolegista
Jo
tėvai
yra
Major
ir
Ponia
tos anglies mainieriai sustraiFrancis J. Manley, isz Wiesba Pierson paliko žmona, Irma Strain begulinti darže; jie pakavo del pencijos ir paszelpos
den, Vokietijos. Jo tėvas Major ir du vaikueziu; Smith paliko szauke policijantus. Jos vyras,
fondo klausinio. Fondas buvo
Manley yra iszbuves du metu ! žmone Elena, ir penkis vaiku- szeszios desz-mts trijų metu
uždarytas del stokos pinigu.
ežius.
amžiaus William tuo laiku bu
su Armijos lakūnais.
Taipgi ta diena pasninkas.
vo darbe.
— Szia sanvaite pripuola
“Anthracite Sanvaite.”

Eroplanas Kuris Paleido V. H. Bomba

Žinios Vietines
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GRAŽUOLE
KOMUNISTAI
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Bomb Bay, dvideszimts
asztuoniu pėdu ilgumo eroplano sklypas in B-52 bomb
neszi kuris paleido ta baisia
vandenilio hydrogen bomba
virsz Marshall salų. Czia ke

New York Valstijos
Karaliene

li armijos virszininkai, ka
rininkai peržiūri ta eroplana
kai jis isz tos pasekmingos
keliones pargryžo.
Laikrasztininkai ir Armi
jos virszininkai ta susprogi-

ma seke nuo USB Mt. Mc- _
Kinley, kuris buvo trisde
szimts septynios mylios nuo
tos vietos.
E3

o

!

tn

Lakūnams Regis

— Nelaime atsitiko ant
Brandonvjlle vieszkelio arti
NEW YORK, N. Y. —
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Swank’s Grove, kai vienas vy
As'tuoniolikos metu gražuole/
ras likos užniusztas, Joseph
Ogrydziak, 56 metu amžiaus, bar yra apszaudinti neginkluo Kay Douglas, keliu gražuoliu!
rungtynių laimėtoja buvo tei-i
nuo 655 Seybert uly., Hazleton tus eroplanus.
Tegu tik Vaszingtonas pavė sėjo iszteisinta ir paleista kai
kuris važiavo automobiliuje
MANILA. — Policijantas
R prisipažino kad ji buvo pasilina musu lakūnams atsakyti
;
kuri vairavo Raymond W. liną
Knepper, nuo 570 N. Wyoming su savo kariszkais eroplanais vo£us szimto dvideszimst pen- buvo nuszautas ir du kiti buvo
kiu doleriu vertes szuni, už ku- sužeisti dvikovoje tarp dvieju
uly., Hazleton. Staigai auto į tiems Komunistams, tai už keSzitas regis kuris paženk
mobilius nubėgo nuo vieszke j liu dienu nei vienas isz tu Ko- į R prižadėjo užmokėti pilnai. policijantu ant didžiausio Malina Ground Zero, lakunu
i Gražuole Ponie Catherine nilos miesto ulyczios.
lio ir susitrenkė prie kalno, ku ! munistu lakunu nebeiszdrystu:
szovimo pratybos vieta in
Grundy prisipažno kad ji ta
Susikirtimas be nesusiprati
riame Ogrydziak likos užmusz- ! nuo žemes pasikelti.
Redwing’s Cherokee, ant
i szuni buvo pasivogus. Ir ji to mas iszkilo už basketboles uni
tas, o Raymond W. Knepper li i Bet dabar tie Komunistai isz
mažos Namu salos in Bikini
liau papasakojo kad kai tas formų del vieno policijos bas
kos biski sužeistas. Nelaime i musu juokiasi ir szidinasi, nes
Atoll, in Marshall Islands,
szunis buvo autobusio suvaži ketboles ratelio.
atsitiko pareita Subatos ryta jie gerai žino kad musu karei nėtas ji gerai užmokėjo vie
vidusi Pacifikos vandenyno.
Trisdeszimts penkių metu
viai negali jiems atsikirsti.
apie 3:15 valanda.
nam bartinderiui kad jis ta amžiaus policijantas Benito
— Ketverge pripuola Szv.
szuni tinkamai pakavotu.
GaPardo buvo ant vietos nu
Eustakijo, o Tautiszka Vardi
To szunio savininkas Myron szautas keturios deszimts trijų
ne: Vainora. Ir ta diena: 1934
Jenner teisėjui pasiaiszkino metu amžiaus policijanto Feli
m., Bruno Richard Hauptmann
kad jis mislina kad ta gražuole ciano Ollero, kuris buvo labai
buvo suaresztuotas už pavogi
ant kerszto buvo jo szuni pasi sužeistas toje dvikovoje. Kitas
mą ir nužudinima Charles
vogus, nes jis yra jos vyro policijantas buvo labai sužeis
VINALHAVEN,
MAINE.
Lindbergho kūdikio. Jis vėliau
tas, kuris tik toje vietoje tuo
draugai
buvo mirties bausme nuteistas; Czia, in Penobscot Bay, ant vie Ponia Grundy sako kad jos laiku pribuvo.
1946 m., Prezidentas Harry nos mažos salos gyventojai yra vyras dingo su j u vieno meto 'Policija sako kad Gallardo
Trumanas pravarė Henry Wal ! surengė, suorganizavę bena,; amžiaus sunumi, kai jiedu susi- buvo intares Ollero už aplen
T
lace del jo Komunistiszku nu orkiestra isz szeszios deszimts ginczino
ir susipesze. Ji sako kimą jo ir jo beisboles ratelio,
jaunu muzikantu. Miestelis jau
sistatymu.
kad ji taip norėjo atkerszinti. kai policijantai iszdalino jau
dabar
yra
paskyręs
daugiau
:
■ — Petnyczioj pripuola pas
niems beisbolininkams naujus
ninkas, taipgi Szv. Mateuszo, o kaip du tukstancziu asztuonis
siutus, uniformas. Už ta jiedu
Tautiszka Vardine: Mantvilas; j sz.'mtus doleriu del invairiu
susiginczino, susipesze ir susidudu,
bugnu,
vieliavu
ir
panaDvideszimts vieno meto
1945 m., baisios viešnios Hiro
szove.
sziai.
amžiaus Lael Jackson buvo
shima mieste, Japonijoje, ku
i
Tik
viena
beda,
tas
benas,
iszrinkta kaipo gražiausia
riose žuvo tūkstantis szeszios
!
orkiestra
neturi
mokytojo.
Damergina isz New York vals
deszimts asztuoni -žmones be
;
bar
miestelio
virszininkai
gar

tijos ir ji atstovauja New
jokiu pėdsaku; 1949 m., “Žmo
sina
per
laikraszczius
kad
KENORA,
ONTARIO,
KA

York valstija in Atlantic
nių Respublikos” valdžia su
jiems reikia muzikos mokinto
NADA. — Penki žmones žuvo, City, N. J., kur bus renkama
tverta Peiping mieste, Kinijo
jo, bet kad tas mokintojas turi
PHILADELPHIA, PA. — prigėrė, kai ju mažas keturio gražiausia mergina visame
je; 1939 m., Prez. Franklin D.
turėti savo laiva, valtele, nes Miesto
policijantai jieszko likos pėdu laivas apvirto ir musu kraszte. Ji yra gimus
Rooseveltas prasze Amerikos
prie tos sales kitaip negalima žmogžudžio, kuris nudure nuskendo in “Lake of the in Panama Kanalo apylinke
Kongreso pavelinimo siunsti
privažiuoti nes nėra jokio ke-J Temple Universiteto kolegista, Woods” ežerą, in Ontario. Tik ir yra penkių pėdu devynių
ginklus Alijantams, draugams,
Tokiu vardu yra. užvar
■ lio ar tilto ir prekybiniai laivai' studentą.
vienas vyras priplaukė prie coliu augsztumo ir sveria
kurie kariauja priesz Nacius.
dinti tie intaisai, kurie pa
! nesieke szita maža sala. Moky- Į Nužudinto kolegisto motina kranto ir iszsigelbejo.
szimta dvideszimts asztuonis
rodo kaip toli atomines bom
tojui negana mokėti kaip ant policijantams yra pasakius kad Žuvusieji buvo dvideszimts svarus.
Langhorne Manor, Pa. —
bos susprogimas pasiektu
smuikos, dūdos ar būgno gro-; jo pusbrolis ji nudure, kai jie trijų metu amžiaus Ponia Mar
Asztuonui menesiu vaikutis,
žmones su savo dujomis. Ta
ti, jis turi mokėti kaip ir irtis du susiginczino ir susipesze.
garet Baker; Ponai Gordon
Kunigužio sūnelis buvo užvandenilio Hydrogen bomba
skersai ta vandeni kad pasiek Nužudintas kolegistas buvo ’ Wieser, abudu dvideszimts ke- Marian Ann McKnight, isz
musztas, kai jo motina negalė
South Carolina, likos isz buvo susprogdinta in Chero
tu savo studentus.
dvidesz'mts szesziu metu am turiu metu amžiaus ir visi isz
jo savo automobiliu suvaidinti
rinkta kaipo gražiausia mer kee, per Redwing operacija,
žiaus Willaim J. Strain. Poli- Kenora; Ponai Lloyd Price, isz
ir tas automobilius atsimusze
gina visame musu kraszte.
cijantai dabar jieszko jo pus- Warren, Man.; tik dvideszimts
in elektros stulpą. Mažutis bu
Devyniolikos metu amž.,
brolio, trisdeszimts trijų metu septynių metu amžiaus Robert
vo Timothy Harvey, sūnelis
amžiaus James Mulholland, ju E. Baker prie kranto priplau
Kunigužio ir Ponios John A.
Rauduonoji Kinija jau treti j nistai pasiuntė in didžiausias
rininką Merchant Seaman.
kė ir iszsigelbejo.
Harvey, isz Langhorne Manor.
metai kasmet kvieczia Pietų Pietų Amerikos sostines su
Kunigužis Harvey yra Lang CHESTER, PA. — Du vyrai Jiedu susimusze apie devin
Amerikos laikrasztininkus pa- gastrolėmis savo opera. Pietų
horne Presbyteronu Bažny- sudege kai j u mažas eroplanas ta valanda vakare. Kolegistas!
sisvecziuoti Kinijoje. (Musu Amerikos Liberaliszka švie
czios klebonas. Motina, Fay sudužo ir sudege, apie vienuo pasimirė in Episcopal ligonine
valdžia musu laikrasztinin- suomene yra labai jautri daiAnn, dvideszimts septynių me lika myliu nuo Chester miesto, puse po deszimts ta pati vaka-|
kams uždraudė tenai važiuoti ! nos menui. Szitokiu keliu vei
in
Bethel
Township.
ra.
Jis
buvo
du
sykiu
perdurtas
j
tu amžiaus ir jos augytine duk
ir visiems davė žinoti kad kiant Rusu Komunistams labai
per
pilvą.
Vienas
isz
ju
buvo
to
eroplarele, keturiolikos metu Ann
jiems nebus iszduoti pasportai sėkmingai iszejo Chile kraszte.
Jo motina, szeszios deszimts
no draiverys ir savininkas,
Fenton buvo sužeistos.
j Nors Chile kraszte žmones
SAN SALVADOR. — Ko ar vizos.
Kai jos automobilius sudužo keturios deszimts metu am metu amžiaus Ponia Margaret munistai sziuo metu kuriasi Pietines Amerikos laikrasz- ; atsisakė priimti Komunistu
in stulpą, kitas draiverys su žiaus John Pierson, nuo Kirk Strain, detektyvams Frank Pietų Amerikos valstybėse, itninkai nesiskubina priimti ta ' dipliomatine atstovybe, bet
savo automobiliu davė in jos Lane, in Media, namu statyto Vandergrift ir Joseph Quinn ypacz kulturiniu dvi tautas pakvietimą, nors daug isz mu ■ vietoj to, ten buvo insteigtos
automobiliaus užpakali. Ta®! jas, kontraktorius; antras buvo szitaip papasakojo kas ten bu jungianeziu organizacijų keliu. su laikrasztininku nori ir rei net septynios grupes dvieju
draiverys, penkios deszimts teipgi keturios deszimts metu vo atsitikę:
Ypacz placzia veikla sziuo kalauja pavelinimo tenai va tautu kulturiniu organizacijų.
Mulholland, kurio laivas
metu amžiaus Harold J. Mor amžiaus Alfred Smith isz
Taip vietos inteligentai, besi
randasi Philadelphijos uoste atžvilgiu yra iszvyscziusi rau- žiuoti.
Boothwyn.
rell isz Langhorne nebuvo su
Isz savo puses Pekino Komu- domi viena ar kita Komunistu
Smith dar tik mokinosi kaip jau apie sanvaite ta vakara pa- duonoji Kinija.
žeistas. Ponia Harvey su savo

Nuszove Savo Drauga
Už Maža Dalyka

Czia ta bomba nebuvo tai
kinta kad ji pataikintu in tas
salas, bet kad ji susprogtu
apie deszimts tukstancziu
pėdu virsz tos salos, pirm ne
gu saulute užtekėjo.
J .
o

o

o

.

REIKIA MOKYTOJO
Su Laivu

KOLEGISTAS
NUDURTAS
Motina Sako Jo
Pusbrolis Ji Nudure

PENKI PRIGĖRĖ

DU ŽUVO; EROPLA
NAS SUDEGE .

pratybas. Ir su szitais intaisais Armijos karininkai no
ri isztirti kaip toli debesiai
nunesztu tos susprogusios
bombos dujas ir kaip tos du
jos, tos bombos pelenai pa
kenktu žmones, gyvenanczius tolokai nuo tos vietos.

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

KOMUNISTAI
BRAUNASI IN
PIETŲ AMERIKA

valdomu tautu, pasidaro natū
raliais Sovietu ambasadoriais.
Sakoma, kad po Perono nu
vertimo ir Argentinoj Komu
nistams būkle pagerėjo. Ten
yra insteigta keletas dvieju
tautu kulturiniu organizacijų.
Geriausios
Komunistams
sanlygos yra turbut Brazilijo
je. Ten neseniai buvo invesdinti du nauji Komunistai dipliomatai ir buvo nubaustas prieszkomunistinis laikrasztis. Be to,
Brazilija yra tokis krasztas,
kuris intensyvai ugdo prekyba
net ir su Sovietu Sanjunga.

