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Mocziute Su Karabinu

Septynios deszimts dvieju
metu amžiaus Ponia Kornelia Zarcizany,' ežia sėdi su
savo karabinu ant keliu ir
užkerta dideli vieszkeli in
Massachusettes valstija prie

Blackstone miesto. Ji nesu
tinka su valdžios nusistaty
mu kiek jai duoti už jos že
me kuria naujas vieszkelis
užimtu. Ji sako kad valdžia
yra paėmus jos žeme ir jai

dintoja suseks ir suarseztuos,
tai ar jie žino kaip Guubernatorius ir tada pasielgs. Gal ir
tam žulikui, žmogžudžiui jis
PASITYCZIOJIMAS dovanos, kad jis galėtu gauti
daugiau votu, balsu per ateiISZ TEISMO nanezius rinkimuus.
Kai laikrasztininkai stengie
Žmogžudžiai Politikie- si pasikalbėti su Gubernatorių
ir pasiklausti kodėl jis taip pa
riaus Priglaudžiami dare, jiems buvo pasakyta kad
Gubernatorius nieko neturi paFEASTERVILLE, PA. —
Pennsylvanijos Gubernatorius, sakinti ar paaiszkinti.
del kokios ten beveik niekam
nežinomos priežasties, panaiki EISENHOWERIS INno teismo nusprendimą kad
TARIA DEMOKRAtrys žmogžudžiai, razbaininkai
David Darcy ir j u du draugai, TISZKA KONGRESĄ
žulikai mirtų elektros kriesle.
Jis dabar paskyrė jiems iki gy
Prižada Darbus Del
vos galvos in kalėjimą bausme.
Bet sziandien tokia bausme Septynios Deszimts
yra be reikszmes, nes dabar tie
Milijonu Žmonių
žulikai gali tuoj aus praszytis
iszteisinimo, dovanojimo ir ga LEXINGTON, KY. —
li eiti sau lasvi!
Prez. Eisenhoweris, bevažiuoIsz tikrųjų, sunku suprasti
kodėl musu Gubernatorius szitaip pasielgė ir pastūmė in sza- Dingės Laivo
li, paniekino visus augszcziauNelaimėje
siu teismu nusprendimus.
Augszcziausi ne tik valstijos
bet ir paezios valdžios teismai
. buvo szitus tris žulikus pa
smerkė. Bet sztai dabar politi
kierius, Gubernatorius pasista
to augszcziau už visa musu
kraszto teismą ir panaikina j u
nutarimus.
J. Edgar Hooveris, FBI po!
licijantu virszininkas, sako
kad tokie musu valdininku pa
sielgimai panaikina visa poli
cijos ir teisėju intaka, ir kad
už tai dabar taip sunku policijantams palaikinti bent kokia
tvarka tarp musu jaunuoliu;
nes visi jauezia kad nei policiAlbret Toler, antras ka
jantai, nei teisėjai j u negales
nubausti, jeigu jie ar j u tėvai rininkas ant Amerikos pre
kybinio laivo “Pelagia” yra
gerai stovi politikoje.
Po teisybei, eilinis policijan vienas isz trisdeszimts vieno
tas dabar gali jaustis kad jo dingusio jurininko to laivo
darbas ir sargyba visiszkai nelaimėje kai tas laivas pra
veltui, jeigu Gubernatorius ga skilo ir nuskendo netoli nuoz
Bodoe, Norvegijoje. Vienas
li taip savo ožius varinėti.
Tik ana sanvaite vienas di laivas paėmė penkis iszlikudelio sztoro virszininkas, ma- sius gyvus nuo to laivo, kai
nadžieris buvo užmusztas. Tai tas laivas nuskendo per au
dabar, kai policijantai jo nužu- dra in Arctic Circle.

Isz Amerikos

atlyginus. Ji sako kad ji vi
siems uždraus su savo kara
binu važiuoti tuo nauju
vieszkeliu, kol valdžia jai
neatlygins.
o o o

damas per Kentucky ir Ohio
valstijas, per savo prakalbas
kaltina Demokratu valdoma
Kongresą, sakydamas kad De
mokratai, valdydami Kongresą
per visus keturis metus trukdė
jo darba ir jo veikimus.
Jis sako kad Republikonai
dabar prižada parūpinti septy
nios deszimts milijonu darbu
Amerikiecziams. Jis toliau sa
ke kad jo konkurentas, Demo
kratas Adlai E. Stevensonas
nežino ka jis sako, kad jam
protas biski sumaiszintas.
Eisenhoweris tankiai pasziepe ir paniekino buvusi Prezi
dentą Harry Trumana, bet da
bar jis kaip tik in Trumano pė
das žengia ir panasziai savo
konkurentus, prieszus panieki
na ir pajuokia.
Jis buvo prižadėjęs kad jis
niekur nevažiuos, niekur pra
kalbu nepyszkins ir nepoliti
kuos. O jis kaip tik atbulai da
bar daro, po visa kraszta besibaladuodamas ir visur prakal
bas bepyszkindamas.
Keli intakingai laikraszti
ninkai yra prezidentą perspeje,
kad szitie rinkimai nebus tokie
lengvi, kad Republikonai, toli
gražu, negali pasitikėti kad jie
laimes. Nes, szi karta jau visai
kitokis, daug pasimokinęs Ste
vensonas stoja priesz juos.
Nuo dabar iki rinkimu daug
skaitysime, daug girdesime isz
abieju partijų, bet kiek tiesos
viena ar kita partija pasakys,
mes negalime pasakyti ir nebeiszdrystame spėti.

ŽMOGŽUDYSTE
SAVIŽUDYSTE
PHILADELPHIA, PA. —
Keturios deszimts metu am
žiaus vyro lavonas buvo suras
tas szalia jaunos merginos la
vonu in Ridge Avenue Subway.
Policijantai spėja kad jis ja
nuszove ir paskui pats save nusiszove.
Jis buvo Roy W. Luther, nuo
439 Ontario ulyežios; ji buvo
Panele Claire Perkowitz, 21
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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PASAKOJAMA
MILWAUKEE, WIS. —
Kas Užmoka Už Rinki- Ponia Sylvia McDonald turėjo
APIE SIBIRĄ
kimu Vajaus Kasztus? užsimokėti $50 už tai kad ji
važiavo greieziau negu 80 my
—
Intoje isz Lietuviu laikomi
liu in valanda, nors ji stengiesi
WASHINGTON, D. C. —
daugiausia intartieji Partiza
1954 metu rinkimai kasztavo iszsiteisinti, pasiaiszkindama
nine veikla. Isz ju yra labai
trylika milijonu penkis szim- kad ji skubinosi namo iszsimiedaug mirė ir tebemirszta užiotus tukstaneziu doleriu. Dau goti, kad ji galėtu anksti ryta
va. Intoje esti tokiu pugu, jog
giau kaip penkta dali tu pini-! atsikelti ir savo vaikus in laika i
einantieji kur nors keliu kar
iszleisti in mokykla.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Teisėjas sutiko kad motina tais visai užpustomi. Vasara
turėtu gerai iszsimiegoti ir ant ten labai trumpa, o žiema ilga.
POLICIJANTAS
laiko savo vaikus iszleisti in Vasara naktis ir diena beveik
vienodo szviesumo, o žiema teSUIMTAS mokykla, bet moteriszke negali praszvintą tik apie vidurdieni.
taip greitai važiuoti ir visus
valstijos instatymus sulaužinti, Į Vloogędsko kraszte tremti
Jo Žmona Surasta ir už tai jis nubaudė ja ant $50 niai, tiek vyrai, tiek moterys,
ir patarė isz lėto skubintis na- ■ turi dirbti miszko darbus snie
Nudurta
ge iki kaklo.
mo ir iszsimiegoti.
Vorkutos ir kitose darbo sto
MATAWAN TOWNSHIP,
vyklose grižužsieji in Vakaras
N. J. — Trisdeszimts trijų me
yra sutikę visa eile isz Vakaru
PLATINKIT!
tu amžiaus policijantas yra sugražihtuju po karo Sovietu piaresztuotas ir padėtas in kalė
“SAULE”
liecziu. Ten yra ir vėliau buvujimą be jokios kaucijos. Jis insiuju Rytu vietos auksztu kari
tartas už nudurima savo žmo
nos.
Amerikos Sekretorius ninku ir kitu pareigunu. Intar
tieji straiko organizavimu Vor
Policijantas yra Ralph Wal
lace. Jis užsigina kad jis nužu Dulles Pasikalbėjo Su kutoje buvo suimti. Ju dauge
dė savo žmona, 33 metu am Prez. Eisenhoweriu lis iszsiunsti in Vladimiro kalė
jimą, bet vėliau dalis vis dėlto
žiaus Elzbieta. Jis sako kad
gryžo. Administracijos pagei
kai jis parėjo namo isz darbo,
davimu skatinama steigti sa
jo žmona už ka ten inpykus už
vus chorus ir net orkiestrelius.
sipuolė ant jo su dideliu virtu
Dabar instrumentus jau parū
ves peiliu. Kai jis gynėsi ir
pina pati administracija. Vor
stengiesi ta peili isz jos-ranku
kutos chore ir orkiestre uoliai
isztraukti, ji staiga sukniubo ir
dalyvauja taip pat musu taunukrito ant grindų.
tiecziai. Moterims Vorkutoje
Policijantai, kurie greitai
sunkiau dirbti, nes neinstengia
pribuvo sako kad jie nežino
atlikti tiek darbu, kiek vyrai.
kas juos per telefoną paszauke.
Vienas isz Vorkutos pabėgės
Jiedu buvo persiskyrė per
musu tautietis buvo pagautas
daugiau kaip meta, bet buvo
už 1,000 km nuo Vorkutos ir la
vėl susitaikė ir per du metu gy
bai sumusztas. Bet gražino vis
veno greta. Jųdviejų vaikai
dėlto gyva. In Vorkuta buvo
buvo pavesti giminėms, kol
teismas nutars kur ir kam juos
pavešit.
Rocketo

atsiustas ir vienas Rytu zonos
Vokietis tapytojas. Užuot siun
tusi in kitus darbus, adminis
tracija, norėdama pavaizduoti
savo “didele menui meile”, pa
vedė jam pieszti paveikslus. >
Valgyklai jis nupiesze Vorku
tos stovykla su visomis užtva
romis, sargybų boksztais, kul
kosvaidžiais, szunimis ir 1.1., o
apaezioje dailiai meniszkai inrasze sakini, paimta isz Sov.
Sanjungos placziai dainuoja
mos dainos: “Asz nežinau kito
tokio kraszto, kur taip laisvai
alsuotu žmogus.” Autorius už
tai tuvo nubaustas tris paro
mis areszto ir ingrustas in vie
nute. Paskum pradėjo varyti in
fTasa Ant 4 Puslapio)

JURININKAS
UŽMUSZTAS

Penkių Coliu Karabi
nas Susprogo
NICE, PRANCŪZIJA. —
Penkių coliu storumo karabi
nas susprogo ant laivo U. S.
Destroyer John R. Pierce, ir
užmusze viena jurininką ir su
žeidė dvylika kitu.
Visi tie jurininkai ėjo praty
ląs ir szove isz szito karabino,
kai staiga tas karabinas, armota susprogo. Jie mokinosi kaip
srauti in eroplanus, padangėse.
Trys isz tu sužeistu yra pa
vojingoje padėtyje, o penki ki
ti buvo labai sužeisti.
Laivynas ju vardu ar pavar
džių nėra iki sziol paskelbęs.

Inžinas

NUŽUDĖ SAVO BU

VUSIOS

ŽMONOS

DRAUGA
MIAMI, FLORIDA. —
Dvieju szimtu keturios de
szimts svaru vyras nužudė sa
vo buvusios žmonos dranga,
-o >
kuris svėrė tik szimta deszimts
svaru.
George Brennan, 35 metu
amžiaus
automobiliu garadžiaus virszininkas, už keliu
valandų pasidavė policijantams kai jis su savo kumsztimis buvo užmuszes 42 metu am
žiaus Michael J. Collabolletta,
kuri jis buvo užtikęs savo bu
vusios žmonos namuose.
Jo buvusi, divorsuota žmona
su savo draugu žiurėjo in tele
vizijos programa kai jis insi’auže in jos namus ir pradėjo
muszti ir daužinti jos dranga.
Ji sako kad ji su savo dviem
vaikucziais stengiesi ji perkal
bėti ir sustabdinti, bet jis ju
nepaisė ir ta jos drauga daužs
kol užmusze.
Jie buvo gave divorsa net
penki metai atgal, bet jis isz
pavydo, kad ji kita vyra rado
ji užmusze.

Pirm negu jis iszvžiavo in
Londoną pasitarti kaslink
Suez Kanalo klausimo, Ame
rikos Sekretorius John Fos
ter Dulles pasikalbėjo su
Prezidentu
Eisenhoweriu,
Baltnamuose, Vaszingtone.
Jis sako kad jis tikisi kad
visas tas Suez Kanalo klau
simas gales būti iszrisztas
be jokio susikirtimo ar karo.
Bet kai jis pasisznekejo su
Anglijos ir Prancūzijos at
stovais, jis jau visai kitaip
pradėjo kalbėti. Visi jie yra
nusistatė pakirsti kelia Egi
pto diktatoriui, kuris vadi
nasi Prezidentu, Nasser.
Dabar kai tas klausimas bu
vo pavestas Tautu Sanjungai tai, tai visu krasztu at
stovai sako ir tikisi kad ežia
nieko gero nebus, nes Rusija
bus pirmutine pareikszti sa
vo priesztaravima.

In Evandal, Ohio, mokslincziai yra prirengė X405
rakieto inžina, kuris gales
iszleisti dvideszimts septy
nių tukstanezm svaru jiegos
inžina del vienuolikos tonu
Dabar ‘Saules’ prenumerata Vanguard Rakieto per tarp
in Suvienytose Valstijose: Me tautine tokiu greitu ginklu
paroda. Szitas rakietas ga
tams $7.00; puse metu $4.00,

les per pusantro szimtb se
kunde keliauti trisdeszimts
szeszias mylės in valanda ir
paskui keliauti keturis tukstanezius myliu in valanda
kol jo gazolinas iszsibaigs.
General Electric kompanija
yra szita eroplana pagami
nus.

_ Mahan o v
ker, suaresztuotas už tai kad
jis su bonka alaus apdaužė sa
vo dranga saliune ir isz. jo kiszeniu iszsieme szeszios deszimts penkis dolerius, teisėjui
pasiaiszkino: “Man ut pinigu
nereikejo ir asz ju nenorėjau,
'bet asz buvau taip piktas kad
asz taip padariau.”

Pypkes Dūmai

city, pa

Pirkie U. S. Bonus!

Pirkie U. S. Bonus!

gas kriminali szkas apraszyNo.158—A p i e Kapitonas
tnas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; PabėgoNo.103—Vaidelota, apysaka le; Kasgi Isztyre; Prigautas
isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
* In Slough, Anglijoje, kai poezio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
licijantai suėmė, sucziuipo Ni
užlieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
ORIGINAL "COONSKIN” IN THE RING
cholas Smith su ilgu, devynių
Geras Giszeftas
dideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszcoliu peiliu ir ji suaresztavo;
LOGTTHE
No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
jis teisėjui pasiaiszkino: “Asz
Adomui buvo nuobodu
talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
važiuoju in Londoną., ir jus ži
Rojuje.
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi
president in iS2s anp
a
Newark mieste, New Jersey,
note kas ten darosi.” Teisėjas
RE-ELECTEP IN 1032.
M
ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kil
Paneles Lueiue Lorrimer advo Geras Sutvertojas iszeme
gal ir žinojo kas Londone daro
jam szonkauli,
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
katai stengiesi sulaikyti jos
si, het vistiek jis ta Nicholas
Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
testamento iszpildinima. Ji sa Ir paaukavo jam Jieva.
Smith suaresztavo ir in kalėji
Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
vo paskutiniame testamente In metus laiko,
mą patupdino už tai kad jis neir visos bobos; Teipgi juokai,
No,166—Apie Suims Pai
buvo pareiszkus kad jos Susie Adomas nuėjo pas
sziojosi su savimi pavojinga
rodos,
trumpi
pasakai
tymai
ir
Sutvertoja kalbėdamas:
:
kiaus; Iszklausyta Malda
das William C. Yarnall gali nu
gnikla.
t. t.., 52 puslapiu, 20c.
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
sipirkti koki automobiliu jis Geras Dieve, sako jis,
No.112—Trys apysakos apie
No.172—Apie Duktė Mariu;
nori ir kad už ji 'bus užmokėta Padarykime szitoki
In Elizabeth, New Jersey,
pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
giszefta:
isz jos paskutinio testamento.
kai patarnautoja Fay Martin
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
Jis pasirinko Anglijoje paga Tu man atiduokie szonkauli,
Kristupą; Juokingi szposelei;
davė per žanda restauranto vi
minta Bentley automobiliu ku O asz tau sugražinsiu
No.173—Apie Talmudo Pa
Kaip traukt giliukingai Einiki
rėjui, ir'kai jis jai ipanasziai at
Jieva!
slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszris kasztuoja asztuoniolika
ir kiti sĄioseliai, 20c.
lygino, teisėjas nutarė kad tas
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
tukstaneziu septynis szimtu s
virėjas kaltas jr turi tai patar
No.ll
6
—
Istorija
ape
Sieradoleriu. Jos advokatai sako
NoJ75—Kuczios Žemaites;
nautojai sumokėti penkis tuksta.
Puikus
apraszymas.
119
kad jis turėjo pasirinkti Ame
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
Lietuvos
tanczius du szimtu doleriu. rikoje pagaminta automobiliu.
puslapiu, 20c.
darė Anglis; Kaimiecziu AirnaTeisėjas neva moksliszkai nu Bot jis sako kad nieko pana- Generolinio Konsulato
No.119—Keturios istorijos, navymai; Eiles; Kokis Budais
AMERICANS ALL
sprendė kad moteriszkes tokis szans jos testamente nesiranda,
apie Gražia Haremo Nevalnin- Apgavikai Apgauna Žmonis;
Ž?N THE WAR OF 1012, NEW ORLEANS WAS A DEFENSELESS CITY OF
New
York
Pajieszkomi
vyrui per 'žanda terszkimas ir kad jam pavėlinta pasirinkti
ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
st/?with different habits and speech, jackson couldn't
UNDERSTAND OR SPEAK THE LAN6UASE OF MANY OF THE PATRIOTS; VET
nieko nereiszkia.ir kad tas vi toki automobiliu kuris jam pa
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
HE AND THEY FOUOHT FOR THE RIGHT OF THESE PEOPLE TO BE FREE
Asmenys
INDEPENDENT ANO AMERICAN — UNITING RACES, CREEDS AND
rėjas turėjo tai žinoti.
20c,
LANGUAGES UNDER THE MOTHER TONGUE OF PEMOCRACY.
tinka. O, jis sako kad tas Ang
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
No.120—Dvi istorijos apie
Mes tam teisėjui labai nuo lijoje pagamintas $18,700 Bent Alekniene-Fridmanaite Ire
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
Valukas isz girios; Ant nemulankiai norėtume priminti kad ley automobilius jam labai pa na, isz Panevėžio.
•n------- ------- ——~~
Alutius, Anthony, isz Mažo Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa. no. 58 pus., 20c.
tos moteriszkes, bobos jau tinka.
Kitokios Knygos
nų Tauragės ap., ir vaikai
taip ilgai ir taip nuobodžiai
No.127—Trys istorijos apie
reikalauja lygiu teisiu su vy In Los Angolos, California, Charley, Joe, Elene ir Mage, vo daugiau pajiegu. Jau krau — Prakeikimas ant tavos Duktė Pustyniu; Peleniute;
rais, kad dabar ar moteriszke Roberta Jean Huggins buvo gyveno Pennsylvanijoje (Rei jo buvo daug ant žemos; barsz- iszgama duktere! Cha, cha! Da- Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
ar boba, ji niekuomi nėra nei policijos patraukta in teismą nerton?)
kejimai kardu, balsai vadu ir dave su skausmu, kraujas loc- No.128—Dvi isztorijos: VaL arba atidengimas Paslapcziu
Banys,
Jonas
ir
Grigalienesilpnesne, nei gražesne, nei už tai kad ji važiavo 75 mylės
dejavimai sužeistu kareiviu nas prieszai mane, teip Bažena dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
meilesne už vyra ir turėtu, ly in valanda, kur buvo pavėlinta Banyte, Monika.
pripildė orą.
paaukodavo man ta, prakeiki No.132—Trys istorijos: Apie 25o.
Blažys, Jonas isz Rekavisz- Nupuolinejo nuo muro lavo mas ant -— ir nepabaigė kalbėt, Anglorius isz Valencziojs, KoNo. 180—Kvitu Knygute
giai kad ir teisme stoti. Jeigu važiuoti tik 30 myliu in valan
kio
k.,
Sasnavos
v.,
Marijam

bobos dabar nori vieszai kelnes da. Ji piktai policijos virszininnai neprieteliu, nes ir isz pri ba. numirė.
žnas daigias turi savo vieta: del Iszmokejimo Pinigu Ligo
polės
ap.
neszioti, tai jos turėtu ir tas kui atsikirto: “Tas polieijau
buvusiu kareiviu nemažai kri
Mato tai M dona, girdi tuos Ka pasakė katras pacziuoja’s, niams. 35c.
Cigleryte,
Elvyra,
gyvenusi
180rA—Kvitu Knygute
kelnes iszpildinti ne tik su sa tas kuris mane suaresztavo neto. Per puse dienos traukosi baisus žodžius žiuri ant lavonu 76 puslapiu. 25c.
Anglijoje.
musztyne, o no viena puse ne prie kojų savo, baisi mislis at No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaus
vo pasturgaliais, (ka jos pilnai žižno ka jis sako; asz gal važia
Panda, Jokūbas ir Jonas.
pasidavė. Tame balta skeipete- eina in jos galva.
padaro) bet ir su savo atsako vau 74 valandas in valanda, bet
Ketvirtas Prisakymas Dievo; uuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
Daugvilas
Stasys
isz
Budu.
le pasirodo bokszte. Pamatęs
Prakeikė mano! Tegul Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
mybe. Jeigu nėra darbe skirtu ne 75 mylės in valanda, kaip jis
Fridmanaite-Alekniene,
Ire

lai vadas užtriubino, o karei vienok tas iszsipildo.
Beda; Tamsnnus prigauna. 58
No. 194—Trumpas
Katalimo tarp bobų ir vyru, tai kam dabar mane intaria.”
na.
viai visi atsitraukė nuo dvaro.
kiszkas Katekizmas, pagal iszIsztrauke isz krutinės lavo puslapiu, 20c.
ežia skirtumą daryti teisme?
Gaižauskaite
—
Kalvaitiene,
Ant mui-n davėsi girdėt bal no levo sztilieta, stūmė ji in
No J 33—Dvi istorijos; Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
Jeigu jai valia, vyrui in žanda
In Huntsville, Texas, Clay Prane.
sas triubu ir bubnu ka> ženkli-j savo krutino ir puolė ant negy mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Padėji
duoti, tai kam vyra nubausti ton Nash buvo paleistas isz ka
Gajauskas, Adomas; Justi no, jog pasiduoda. Kareiviai I vo Voinaro.
mais. 35c.
ni. 62 puslapiu, 20c.
už toki pati pasielgimą. Juk lėjimo
keturiais menesiais
nas ir Kazimieras, suims Liud= imilso po ilgam galėjimui visi. Dabar vaiskus apiplos.zo No.134—Dvi istorijos: Baisi No.196—Stacijos arba Kal
ežia, lygybe!
pirm negu jo bausme butu iszviko, isz Szvenczioniu vai.
nuleido kardus žemyn. Ponas dvara, sunaikino viską, pade Žudinsta, Urlika Razbaininka, varija Viesz. Jezuso Kristuso
pildinta. Jis buvo paleistas už
Ga jauskas, K risi ūkas, suims dvaro nusidavė in boksztaj ga ji isz visu pusiu, be vado va 43 puslapiu, 20c.
15c.
Jeigu bobos dabar statosi
tai kad jis taip pavyzdingai ir Mateuszo isz Szvenczioniu v.
žiavo, o gaisras nuo ibaisiaus No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—Graudus Verksmai
idant dažinot kas ta skopetele
vyrams lygios, tai tegu jos pra
1
II
gražiai tuo laiku buvo pasiel •Gasiunaite, Szimonyte, Mar- iszkele.
dvaro apszviete toli aplinkine. tezinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Apdeda ir ulyczias szluoti, kaip
gęs kalėjimo. Jis nuvažiavo ir tinkiene, Emilija, vyras MarUžipuolai buvo susilaiko ne-Į Teip likos sunaikintas bai tas. 61 puslapiu, 20c.
vyrai daro.
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
sugryžo pas savo žmona. Bet ji tinkus, Stanislovas, ir duktė
tolimoj girioj. Jaunas vadas Į sus dvaras; niekas' ji jau at No.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
tailp ji kaulijo ir bare ir taip Martinkaite, Vanda.
surokaves glitas ir paszauke: naujini negalėjo, o su laiku bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. Pa
Vienas žmogus Amedee Pistraraužino, kad jis sugryžo in •Girdzeviczius, Juozas, gyve—■ In dvara! O kareiviai' isznyko viskas. Po tam nekuria Kuzma Skripkorius LikosTur- gal senoviszko būda, 15c.
cart nuėjo pas dantistą, ir už
ta kalėjimą ir pareikalavo kad nes Anglijoje.
kaip ereliai leidosi link niurni ūkininkai pradėjo budavotis
migo laukdamas isz kaleinos.
No.198—Gromata arba Mu
kalėjimo virszininkai jam leis Gložeraite — AIa.mkevicz.iene, žeme sudrėbėjo ir dulkes pasi-| namus ir in trumpa laika stovė tingu Ponu. 35c.
Tuo tarpu dantistas uždare sa
tu kalėjime isztupeti visa jo Magdalena, vyras Pranas, ir kele. Kol dvaro’ pamate, kol su-Į jo puikus kaimas kuris vadino No.142—A p i o Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
vo ofisą ir iszvažiavo ant atos
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz gromapasmerkimą. Jis sake kad ka vaikai Pranas ir Emilija.
si
“
Bydgoszcz
”
o
tas
kaimas
siszauke, kol ginklus paėmė, ■
togų. Amedee Picart turėjo paJerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
lėjimo jis rado daug daugiau
stovėjo
netoli
upes
IVislos,
o
G rigal iene- Banyte, Mon i ka, užpuolai jau buvo ant muru be
tojaus Jeruzolima. 10c.
. szaukti policijantus kad jie ji ramybes negu namie su savo
lapiu, 20c.
mielaszirdyst.es kirto galvas. prie griuvėsiu baisaus dvaro
isz to dantisto ofiso iszleistu. žmona. Teisėjas sutiko ir ji pa ir Banys, Jonas.
No.144— Apie Ranka Ap- No.200—Eustakijuszas. Is
Jaksztoniene, Liza, gyvenusi Nuo muru gavosi kareiviai ant niekas nedryso prisiartint, ba
veizdos, Nedaėjusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
vedė kalėjimo sargams, kurie Anglijoje, Silsden.
dvaro, ir akymirksnije apgalė kas nakt ant griuvėsiu, darėsi
Baltimoreje,
kai siusti
žmonasususiPakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
Pinigai
reikia
j • ji nuvedė in jo kambarį.
baisus
stebuklai,
dvasia,
pasi;pesze
l iktai.
.
.
$1.00
Kaceviczius, Jurgis.
jo neprietelius. Jaunas kareivis
No.201—Istorija apie Amži
su savo
vyru r ir kai jis
\
užsakymu
rodinejo, o apie kuria žmones va Zokoninka Bernadina. 61 na Žydą. Jo kelione po svietą
Kalvaitiene
—
Gaižauskaite,
dabar
pastanavijo
gautis
in
ka'
j r Saule
Publishing
Co.,Ponia>
puslapiu, 20c.
iszejo
isz namu?
supykęs,
In Oxford, Anglijoje, Ponia Prane.
teip kalbėjo.
Įėjima,
kada
atidaro
geležines
ir liudymas apie Jezu Kristų.
'! Mahanoy
City,
Pa..U
S Ana> Marion Crabtree 'buvo suareszMary
E. Lvoe
uždege
savo
Kasiulis, Augustas, sūnūs durys jose stovėjo ponas dvaro I — Tai duktė žudintoja tė No.145—A p i e Velniszkas Pukius apraszymas. 20c.
mus. Kai ugniagesiai ir polici- tuota, kai 'policijautas teisėjui
isztraukes karda, o prie kojų vo kuri dabar pakutavoja už Malūnas Kaip Studentas Lo No.202—Novena, Stebuklin
Miko.
jantai pribuvo, ji 'pasiaiszkino: nusiskundė kad, kai jis ja su
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
savo nusidėjimus.
Katiliute-Penkaitiene, Mag- jo gulėjo suriszta jo duktė.
go Medaliko Dievo Motinoi
“Asz musu namus uždegiau stabdė, ji ji apdaužė su ąavo
Ilgai apie ta baisu dvara buklinga Puodą, Dainele. 47
de ir jos duktė, Izabele Penkai- — Teve, susimylėk! SząuGarbei. 15c.
kad mano vyras neturėtu kur dviraezio pumpa, paskui ji sutyte.
ke, o kada pamate atbėganti žmones nepainirszo, o kada puslapiu, 15c.
pareiti. ’ ’
mnsze ji su savo kumsztimis, ir
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
Kemeszis, Viktoras isz Pane jauna kareivi sunkiai atsiduso pradėjo užsiiminėt budavojimu
dar to nebuvo gana; ji paskui vėžio.
naujo kaimo tik tada pradėjo tu, Stebuklas Kuczios NaktL kių Seraphiszkas Officium. 15c
ir ipaszauke:
62 puslapiu, 20c.
Toledo mieste, John H. Forą- pasiėmė savo ta dvirati ir jam
Klemenis, Feliksas isz Židi — Gelbek mane brangus! užmirszt apie baisu dvara.
su tuo dviraeziu davė in galva. kų vai., .Mažeikiu ap.
— GALAS —
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
Gelbok!
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Suskambėjo kardai, tėvo ir
In Dallas, Texas, Tim Mc
No.152—Apie Kajimas, Drū JUST Užsisakant knygas is*
mylimo. Laike galejimosi su
KATALOGAS
tas Petras, Nuogalių 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
Nulty gavo divorsa nuo savo
tėvu nužvelgė jaunikaitis kai))
KNYGŲ
lapiu, 20c.
žmonos, kai jis teisėjui pasi
tik numeri knygos. Pinigus
Su 283 Paveikslaia
M dona apalpo. Naudojo isz tos
BAISUS
DVARAS
skundė kad jo žmona buvo pa
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Orvalandos senas ponas ir kai])
160 Puslapiu
< sivogus jo palszyvus, sztoriVisi pirmieji Katalogai dabar Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino Monesuims savo visas pajiegas,
yra negeri.
Szis Katalogas piu, 35c.
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
8 col. ilgio, 5% ooL pločio ![. nius dantis ir paskui su jo dan
ni-Orderi, o jeigu norite pini
kaip nekirs prieszininkui, teip
užima visu anų vieta, todėl
Iszaiszkina sapna ir kas
timis jam buvo inkandus.
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
tas pataikintas, puolė prie jo
užsisakykite knygas isx
du szvitąvo ir dadavinejo nar kojų.
ateitoje stosis. Su priedu Įi
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
szito Katalogo
Nepamirszkite dadeti
planatu ir visokiu burtu. ]•
sa kareiviam. Ant muru senas — Turi užjmokesti už savo
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
In Trapani, Sicilijoje, kai
Nr. 1956
deszimtuka ekstra del prisiunKnyga in minksztoo po- ](
ponas teiipos-gi bėgiojo narsai, darba, paszauke dvaro ponas.
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
Giuseppe Cavallo norėjo nusitimo kasztu.
pieros virszeliuose. :: ::
nes atsiminęs apie senovės už
No.151—Apie Vaitas Szvilžudinti, bet jam nepasiseko, jis
Aldona iszdave 'baisu baisa
ISTORIJOS, PASAKOS,
puolus ant gyventoju ir norė
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
buvo suaresztuotas, ir jam bupažiurėjo ant tėvo, kuris su
APYSAKOS, IR T. T.
damas apgint dvara per ka gaAkys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
Į vo paaiszkinta kad tame mies
kardu prie jos atsigryžo, nes
turi būti siusti vien tik ant
No. 101—Kapitonas Velnias, nukas Karalium, 62 pus., 20c.
te žmogui nevalia save nusiiki jis spėjo karda paleist, jau
szio adreso:
'OOTS Ūpui osnd f 00 A$ sra*N ]'.ataiki:itas in krutinę su asz- Puikus apraszymas, didele
No.153—-Apie Gailuti, Du
szauti, jeigu jis neturi paveli-cjX[ losoftąsĮUA osopfiniAng ui triu sztiliėtu, puolė szalė kimo >nvya. 404 nusUnin. 50n.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pns- SAULE PUBLISHING CO.,
i nimo laik\ lis revolveri.
rpeuoiunuaid ^OĮung, xbis'bq
Mahanoy City, Pa., - H, M, B
Prakeikta, meiliu ifiuiu, 20o.
tavo prieszo.
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žinotu! Kalbėjo in save mergi
Kada ant dvaro visi nusida-Į
Trys
Istorijos
na, asz ganiausi in kalėjimą
ve ant atilsio, jaunikaitis eme-'
Apie Irlanda arba Nekaltybe įsi prie darbo. Isz kežuos va-l
jaunikaiczio. Bet nieko apie tai
Suspausta; Robertas Velnias; .landos jis naudojo, pjovė sku-j
negirdėt.
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip
Bet motore visame duoda
biai sztangas nuo lango, idant
korius
-iko
Turtingu
Ponu.
sau rodą. Ir Milona. ilgai mis•sargas neužeitu, ir in trumpa i
(Tasa)
nesikiszk!
Ir
1.1.
Per
paczta,
20
Centai.
lino, kaip galima butu paleng
I laika nupjovė visas. Da viena
IV.
Saule Publishing Co.
I sztanga buvo nenupjauta., bet
Buvo tai vasaros laike, die
Ilgas jau laikas praėjo po vint jannikaicziui. Ant galo ------ j
j kad buvo drūtas vyrukas pa
na 'buvo karszta. Pieskeliu iszj paskutiniai pleszimui, ponas I pradėjo glamonei is prie patu
ponas,
tai
visi
mes
būtume
I ežios seno sargo Mateuszo. Ap
traukė su pielyczia pora, kartu
Szukino keliavo jaunas dvar-j pradėjo taisytis, bet nulindęs
nubausti,
dadave
sargas.
Kita
Saule Publishing
Co., j!•'
dovanojo ja visokiom dovanė
per sztanga, ir jau galimą buMahanoy
City, Pa., U.S.A
ponis, o norint jam buvo sku buvo, ir in nieką nieko nekal
Dabar
Po
25c.
;
lėm, jog toji ant galo pradėjo karta nesiduosiu prisigaut.
I v o n u laužt.
bu pribūti in Chelmina pas dė bėjo, nemislijo jau apie iszsiNuo tos dienos kas rytas I Naktis buvo tamsi ir viesu
kalbėt vyrui kad palengvintu
A - BDid.
- CELA=®S
dė kuris ji szauke, nes isz prie rengima ant pleszimu, o ir kar
64
pus.
5x7 col.;!
mergina ėjo prie langelio kali linga. Ant dvaro buvo tyku.
jaunam
nevaljiinkui.
Mateužasties karszczio negalėjo pasi- • das pradėjo rudyt, o Milona
i|
szas pats po tarn pradėjo nu- nio jaunikaiczio ir ka toki juo ■Jaunikaitis prisiriszo prie ga- Iarba pradžia
skubint.
teiposgi buvo nubudus, ba, jai
neszinet jam geresni valgi. Ste du paslapta kalbėjos. Milona ; lo sztangos virve, iszlindo per
SKAITYMO :■
— Jau ne toli esame nuo rūpėjo, apie jauna novaininka,
RASZYMO :|
bėjosi jaunikaitis isz tos per nuo tada tik jieszkojo spasabo, Į įauga, ir laikydamasis drueziai
“muszanczio sveczio,” jau da- kurio veidas nuolatos jai sto
...ir...
:|
mainos ir mislino sau kas tai kaip galima būti jaunikaiti j už virves pradėjo leistis žemyn,
važiavome puse kelio, dadave vėjo akyse.
gali but jog in vieta, juodos iszgaut isz kalėjimo. Kiek jije i Kada dasileido iki galui virves,
M dona norėjo nusiduot pas
dvar-ponis in savo draugus,
duonos ir kriužo vandens duo prasze Mateuszo, idant ja. da Į persitikrino jog da nedasieke
kada in vakara atves, pasisku jauna nevalninka, idant ji su
na balta, mėsos ir kaip kada karia nusivestu in kalėjimą, i žemes, per tai pasileido ir szobinsime, idant rytoj anksti bū ramini, nes sargai ja nedaleido.
— Kati tėvas kur iszva- medaus gaudavo kriu'ža, per ka bet tas viskas buvo ant tnsz- ko žemyn: giliukis jo kad buvo
tume ant vietos.
jam netaip nuobodu buvo ka czio.
minkszta žeme per k a laimin
— .Gautumems laimingai,
lėjime.
— Kad tik kur gan ežia pie gai nuszoko. Iszsigavek taip
idant tie prakeikti razbainin— Pasakykit man, paklau lyczia ir pjūkleli, tarė mergina laimingai isz kalėjimo, greitai
kai tik antinus neužpultu! At
so jaunikaitis sargo, kas yra in save.
pabėgo in artima giria, ii- sten
sake draugai.
toks mielaszirdingas, ir ka po Ant galo sugriebė kur piely- gėsi ka tO'liause nubėgt nuo I ponas davė su ranka ženklą da— Sziandien karszta, tai
nas mislina su manim, daryti? czia ir pjūkleli, ir kada sargie ‘‘Muszaiiczio sveczio.’’
žiuretojui dvaro, idant apleist,
jis bus namie, atsake jaunas
Pasakykit jam, jog ant tusz- ne vyniojo in pundeli balta Ant rytojaus apie pietus se- pakaju.
dvar-ponis.
czio jis lauke, kad kas mane duopa jaunam, nevalninkui, tai i <lejo Aldona szale tėvo lovos,
Dasiprato Milona apie ka ei
— Dyvai tiktai, jog dabar,
iszpirktu, ba niekas nenorės Milona indejo ir pielyczia su kuris da gulėjo. Nežinojo da na ir paraudonavo kaip žarija,
kada jaunas karalius Kazimie
tiek kaszto užmano padėt.
pjūkleliu, o pats Mateuszas vis nieko mergina apie jaunikaiti bet staigai vėl pabalo, ir puo
ras taip puikiai karaliauja^, o
— Nevalo man pasakyt, at ką ta padavė jannikaicziui. , tuom karta, inejo in pakaju lus tėvui in koja,s paszauke:
jam pavelija taip daryt.
(
sake sargas.
Nusistebėjo labai jaunikaitis j dažiuretojas dvaro ir ka toki
— Dovanok teve!
— Ateis ir ant jo kaleina,
Nes tada tas viskas nepersi isz sunkumo duonos, nes kada pasakė ponui. Sudrėbėjo ant to
tegul tiktai karalius apsigyve
— Atsitrauk, atsitrauk man
mai ne, vėl nevaluinkas paklau iszejo sargas isz kalėjimo, jau ponas, pasikėlė isz lovos ir su
na gerai, ba da jis turi invales
isz akiu, iszgama duktė! Nėr
so :
nikaitis
atvyniojo
pundeli,
o
rūstumu paszauke:
ergelio su kitais.
del tavęs dovanojimo! Ir spy
— Del Dievo, prakal bėkit kada rado pielyczia ir pjūkleli
Tuojaus suriszkit ja. ir rė du.ktere su koja, suplojo
— Taip, o Stoignievas
nors žodi, jog jum isz to nieko dasipiato ka turi padaryt.
inmeskit in kalėjimai Po tam rankom, iiibogo tarnas.
tuom laik visa aplinkine sunai
nusistos.
Eidamas
žmogus
ulyczia
kins! Ir taip kalbėdami atliki
— O, ka tai kalbėt, aniuoIr matydamas Lietuviszka
nėjo kelione.
las randasi dvare.
mergele,
Tuom laik ant dangaus pasi
— Ka ? Ka, kalbi ? Ar-gi jije
Nesakytu kad tai musu
kėlė debesiai. Perkūnai pradė
galėtu susimylet ant manes?
tautos mergele,
jo muszt, ir smarkiai pradėjo
— Taip, tai jije yra tuom
Bet kožnas paini slys ir
lyt. Stoignievas tuom laik pa
aninohi.
pasakyt,
misimo rengtis ant pleszimo.
— Maczia.u ja karta szale
Kad tai kokia didele
Prisakė kareiviam, idant apsi
szito kalėjimo, ar tai galimas
leide!
ginkluotu o ir pats pradėjo
daigias, kad szitam dvare ras
Bet sziandienines mu.su
rengtis.
tųsi tokia mielaszirdinga žmo
tautos mergeles,
— Te ve mano, meldžiu ta
gysta '!
Iszrodo kaip Anglikes ar
vęs Milona, pasilik sziandien
Rndenije, vėl ponas apsirgo
Žydelkaites,
namie, matai kaip smarkiai ly
ir negalėjo pasikelt isz lovos.
Pamegžd ži o ja d ra bu ži u s
ja, klausyk kaip perkūnai mu(Milona pasinaudojo isz to ir
Turtingu svetim-taucziu,
and announcements. ••
sza! Teve, del Dievo pasilik na
Gadina savo Įsz'žinrn iv
niekio Mateuszo, idant ja imtu
Gadina savo isz'žiura ir
mie !
drauge in kalėjimą, norints ta
užsitraukia juoką,
Tėvas dirstelėja,s ant jos su
sai atsisakinėjo nuo to, bet ant
Ir nepritinkanti varda,
siraukė, ir parode su ranka
galo pristojo jos noru ir nusi
Per savo begalines madas
ženklą idant atsitrauktu. Nei
davė in kalėjimą.
Ir puikius drabužius.
Wedding V*®
..............
aszaros dukters, nei balsas per
Kada
inejo
mergina
in
kalė

Each
distinctive
invitation
Eina Lietuvaite ulyczia,
kūnijos negalėjo ji sulaikyt
jimą, labai nudžiugo jaunikai
thermographed on 25% rag
Galva iszkelus dairosi
namie. Tris kartus davėsi gir
tis ba pažino jojo savo sura
kur varnos laksto,
dėt balsas triuku, o ponas dva
giving you fine raised lettering
O no taip varnu žiuri kaip mintoje, bet merginai aszaros
rą tuojaus apleido.
that speaks of the
pasipylė isz akiu, kada pama
ant
vaikinių
highest
quality.
— Link Notecos, paszauke
te jaunikaiti apkaustyta in ge
Krutino
pastaczius,
pasturgali
Stoignievas, ir kada pradėjo
ležis ir gulinti ant trakniu.
atkiszus,
joti tai arkliai pradėjo barsz— Ach, tai yra baisus ken
Szlebe ligi keliu,
kint su patkavom in akmenis
tėjimas! Pš szauke Milona.
Manydama keno atyda
per ka negalėjo girdėt perkuni— Aniuole brangus! Pa
atkreips ant saves.
nio balso.
szauke jaunikaitis. Tegul tau
Merginoms norėtųsi kas
Prie lango palociuje sėdėjo
Dievas užmoka u'ž visais geraNedelia turėti naujas.
vienai mergina su aszaromis.
dejystes!
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Stengėsi jije tęva sulaikyt nuo Nuv’argsta beredydami savo ve isz szito kalėjimo?
Of SIXTEEN
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visokiu pleszimu, bet to negalė
—> Niekas negali tiek daug
individual
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jo padaryt be ne turėjo inva
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ar
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The mott
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ir
dvaro teipos-gi atsiliepe trin
bet nuo sziandien man taip
skrybėlių.
kos.
szirdi nespaus, ba< matau, jog
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Injojo in dvara pats ponas
Dievas man an i u oi a isz dan
ant bėro arklio labai susijudi Moskite taji bezdžionkavima, gaus prisiuntė, idant mane su
nęs; su. užriszta galva,, o per O pasirūpinkite veluk apie ramintu.
Apszvietima savo proto,
veidą jo da bego kraujas. SzaMrs. Paul Crosley
Da norėjo ilgiau Milona kal
Apie
skaitymą,
geru
le jo ant szyvo arklio jojo subėt su jaunikaieziu, bet užpy
fflra. Paul trošky
laikraszcziu ir knygų,
risztas jaunikaitis.
kęs sargas mergina iszstume
Mr.. Paul Crosley
O tos kurios supranta savo
response
cards,
thank
you
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Inmeskit ji in kalini, ir serisz kalėjimo.
priderystes,
at home cards and informals.
gekit gerai, o laima sudekite in
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Kad
apie
tai
tik
dažinoCome in today and make your
Mokinkite savo tamsesne
skiepus! Paszauke Stoignievas.
choice from our
sesutes.
aul (Sro. ley
— Teve dovanok tam jau^Flower
Veddinį
Line"
catalog;
Kas gyvena tamsybėje
“Talmudo Paslaptys”
nikaicziui, jis yra sužeistas!
Tas vis bus vergu,
ŽYDU TIKYBOS
— Cha, cha, cha! Gaila tau
Ir in puikiausiu parėdus.
:: PRISAKYMUS ::
jo o apie tęva, ne biski nesiru
SAULE PUBLISHING CO.,
Labai užimanti apysaka
pini, eik sau, o in tėvo reikalus Atsimink! Mielas Skaityto
Phone 744-J
South And A Street
Mahanoy City, Pa.
■ Per paczta, 25 Centai
jai kad nuo tavęs priklauso
Dabar ‘Saules’ prenumerata “Saules” ateitis: Ar ja skaity
in Suvienytose Valstijose: Me si, ja indomausies, ar laiku at Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., Ų.S.A.
silyginsi, ar ja paremsi!
-—f-—rrtams $7.00; puse metu $4.00,

BAISUS DVARAS

htiiiiim;

IHITATIOIS

Maaai

— In kalėjimu ja paimkit
ir žiūrėkit, idant sergetumet,
ba jus už tai nubausiu!
V.
Nuo to laiko ponas kas kar
tas labiau nerimavo, ir kas
kartas labiau nupuolinejo ant
sveikatos; plaukai ant galvos
pražilo, naktimis negalėjo mie
got, pyko nežino ant ko ir už
ka. Nesuramino ji nei jokios
linksmybes, nes kas kartas da
labiau nerymavo. Praslinko
žiema ir užstojo pavasaris. Gal
dienos gražesnes alpmalszins
piktumą pono, gal susimylės
ant vienatines dukters ir iszleis
isz kalėjimo.
Pievos pradėjo žaliuot, lau
kai ir girios. Viturukai pripildinejo orą puiku cziulbejimu,
varles kurkė visose szalvse,
gerves ir laukines žąsys leke
pa,dangomis, o vakare laksztingalele labai puikiai eziulbejo.
Bet Milonai vis buvo neramu;
mergina labai vorke kalėjime,
keike diena, ir valanda savo už
gimimo.
Visi buvo nuliūdę, pats da
žiuretojas dvaro buvo nulin
dęs, gaila jam buvo Milonos
nes nieko negalėjo gel'bet. O
pats ponas buvo labiause nu
lindęs.
Nes ka Dievas apleidže, tai
to jau suramini negali. Ne mie
la buvo turtas ne jokios gery
bes. Tik tam yra ramu ant svie
to kuris turi spakaina sanžine,
o apie kuri Kristus in savi mo
kytinius kalbėjo.
— Pakajus jum!
Pyko ir nerimavo ponas, o
Milona irž grotu kalėjimo verke
o laikas bego teiip kaip vanduo
Brdo upeje.
<♦

c>

o

— Del Dievo, pone miela
szirdingas! Paszauke dažiu
retojas dvaro persigandęs vie
na, diena, inpuoles in pakaju,
del Dievo, kokis tai didelis
būrys ginkluotu kareiviu atjo
ję, ir man rodos, jog tiesiok
trauke ant mus dvaro! Sargas
isz pradžios negalėjo pažint ka
tai buvo, ba priesz juosius pasikelinejo dulkes teip kaip didžiauses debesis.
— Paduok man karda, pa
sakyk vadui tegul sėda; ant
arklio, o kiti kareiviai tegul sė
da in liuotus, tilta pakelkit, o
bromus apstatyk kareiviais!
Nesigailėk žmonių ir daugiau
ju pastyk prie drutvietes nuo
Brdo, ten žiniai kur sėdi, ežia
ne dabaige kalbėt. Konarsiausius isz nevalninku paleisk isz
kalėjimo ir pastatyk juos ant
pirmutines ugnies! Tiek drą
sos! Da. niekad man nesitropino
matyt. Eik iszpildyt prisaky
mu, greieziau! Viską gerai ap
žiūrėk, jeigu nori da gyvent!
Da viską nespėjo iszpasakot
ba jau užpuolė ant dvaro apsi
ginklavę kareiviai. Matyt jog
užpuolikas gerai žinojo apie ta
dvara ir gerai buvo pasirengęs,
o po apsiginklavusais kareivais, net žeme drebėjo. Vado
vyste ju užsiėmė jaunas ir patos jaunikaitis kuris rodyda
mas su ranka, szauke:
— Ten, ten mes insigausim! Ir karda, suspaudė dru
eziai, o matyt jog labai buvo
užpykęs.
Gal jis tik norėjo paimt dva
ra iszvalint nevalninkus. O gal
tik turtas Stoignievo ji ant to
patraukinejo, gal jis norėjo tik
atmoket jam už savo skriau
das. Kas tai galėtu atmint?
Kruvina musztyne prasidė
jo. Vadas pribuvusiu kareiviu
staigai apjodinejo glitas, kar(Tasa Ant 2 puslapio);

SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

prekybos sutartis sudarytas, Prancūzu Užsienio Ministeris Gilberton, Pa.—
NASZLE ŽUVO
Lietuvos Generalinio Konsulato New
atidarė duris musu prekybai Barthou Croatu nužudyti in Ponia Agota Butkievicziene,
Yorke Pajieszkomi Asmenys
Kinijoje; 1871 m., gaisras Chi- Marseilles miestą; 1945 m., nuo Main uly., Maizevilleje, nu
Automobiliuos
cagoje, 18,000 namiu sudege, o Prancūzas Pierre Lavai, 62 me mirė savo namuose Utarninko
Į ('buvusi Kurutiene).
$196,000,000 iszkados padary tu amžiaus valdininkas, nu ryta 7:30 valanda. Velione gi
(Tasa Nuo 2 Puslapio)
Grybiu sezonas.
Nelaimėje
K a d ž i u u a s, i s z Su d ži u- An tal
Subatoj pripuola Szv. ta; 1945 nu, Prezidentas Harry teistas mirties bausme, už isz- mė Lietuvoje, po tėvais vadi
nosi Agota. Burkiute. Jos vyras
Ku’isziene, Marijona
isz kiu k., Vilkijos vai., Kauno ap.
Bruno, o Tautiszka Vardine: Trumanas pasakė kad AineriCHARLESTOWN, W. VA.
Rubin, Stanley, g y v e n e s
Kybele. Ir ta diena: 1940 m., Į ka niekam nepasakys kai]) mes mirė už keliu dienu; 1920 m. Andriejus mirė 1928 nu Paliko Dargužiu k., Valkininku vai.
Septynios deszimts trijų metu
Kataliku Bažnycziu Popiežius gaminame atomines bombas; Lenkai, po Zeligowskio vado-j Jū sunu: Alponsa, isz Frack- Kumpyte (Kumpys), Ede, Pittston, Pa.
amžiaus Ponia Aline A. Love
duktė Simo Kumpio ir Edes •Szinikus, Liudvikas isz Vi joy, naszle isz Camden, N. J.,
Szventas Tėvas Pijus Dvylik- 1942 nu, valdžia uždare visas vyste, pagrobė isz Lietuvos !v
tasis kreipiasi in visas mote aukso mainas, kad visi galėtu i Vilnių; 1948 m., buvęs Anglijos į urios dukterys: Ona, namie; Kumpienes-Juozaitytes, gimus duklės.
Szimulaitis, Juozapas ir jo užsimusze kai automobilius,
rys praszydamas kad jos dorai eiti in kariszkus darbus; 1895 j Ministeris Winston Churchill j Margareta, pati Antano Bern 1881 m., Alangos 1 Tauragės
kuriame ji važiavo paslydo per
‘belaukti, bet ’ dinskio, Maizeville; Emiliją, ap. Praszomi atsiliepti jos gi- seserys, vaikai Pranciszkaus
ir tinkamai rengtųsi; 1939 m., m., Korėjos kraszto karaliene patarė ilgiau
Szimulaiczio, kuris buvo kilęs lietu ir apsivertė netoli nuo
Hitleris duoda visiems pasi buvo nužudyta savo palociuje, I tuojaus pusk Ii kara prresz pati Leo Gonzalez, Newark, N: mines.
isz Vilkeliszikiu k., Sintautų v., Charles Town.
usija, pirm negu ji ! J., ir Agneszka, pati Leon Her L u koszius, Kazimieras
rinkti: Taika snlyg jo nusista sostinėje, Seonl mieste; 1912] Sovietu Rusi
Naszle, kurios du broliai,
Szakin a p.
atominiu bom- nandez, New York. Taipgi Putok s Ii u k.
1
tymo ar karas ligi pažuties; m., Karas Balkanuose praside-! pasigaminss tu
Russell E. Cramer ir Stanley.
daug anūku ir pro-anuku. Lai Majauskaite, Magde ir Ona, Skirmontas, Juozas.
1683 m., pirmutiniai Vokiecziai jo. Priesz Turkus stojo Monte- bu.
Stacziokas, Juozas, isz Kaz- Cramer, yra Radio Condenser
— Gerai žinomas senas biz dotuves invyks Subatos ryta, gyvenusios Vokietijoje.
apsigyveno Amerikoje, netoli negro, Bulgarija,
Kompanijos savininkai, Cam
nierius, p. My kolas Abramavi- su Szv. Misziomis in Szv.
Philadelphijos, in German
Mamkevicziene - Gložeraite, liszkiu k., Kazlu-Rudos vai.
den mieste, važiavo in Salem,
Stony te-Petkuniene, Elzbie
town. William Penn jiems bu — Utarninke pripuola Szv. cziuį, nuo 511 W. Mahanoy i Liudviko bažnyezioje devinta Magdalena, vyras Pranas, ir
Virginia, aplankyti Kuniguži
ta ir jos seserys Jadvyga ir Ju
vo pasiulines žemes ir laisves Dionizo, o Tautiszka Vardine:! uly., gydosi in Geisingen Ii- va’anda ir palaidos in parapi vaikai Pranas ir Emilija.
Paul Bauer.
jos karinėse Frackvilleje.
nuo tikybinio persekiojimo Kritis. Ir ta diena: 1934 m., gonbute Danvilleje.
Markei i imas, Vincas, sun. zefą, gyvenusios'Braddock, Pa.
Ji važiavo su savo giminaite
Szukyte-Pinkuviene, Marija,
—
Jonas
Bubraviczius
nuo
naujame Amerikos kraszte.
Joji
o
isz
Alytaus.
Alexander Pirmasis isz Yugo-i
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(buvusi Kurutiene).
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— Pareita Nedelia Rugsėjo slavijos, 45 metu amžiaus ir'
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Rugpiuczio (Sept.) men., 1888
in
Szv.
Liudviko
bažnyezioje
Jieszkomieji
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jis apsivertė. Policijantai, kol
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General
of
America,
kas jo visai nekaltina už ta nemaitis, kuris klebonavo parapi
in parapijos kapinėse.
ta,
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seserys
Jadvyga
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žinantieji
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praszomi
iszvengiama nelaime, nes isz
joje Hazleton, Pa., tampa Phi
•Juzefą,
gyvenusios
Braddock,
atsiliepti
in:
visko iszrodo kad jis atsargiai
ladelphijos Arkivyskupo Pat
Penns\
Ivania.
41 West 82-nd Street,
New York. —
ir negreitai važiavo kai ta ne
rick J. Ryan, paskirtas klebo
Pinkuviene-Szukyte, Marija,
New York 24, N. Y.
Seredoj pirma, valanda po pielaime atsitiko.
nu in Mahanoyr City. Greitu
I tu, in Yankee Stadium, daug
laiku tampa nupirkti 4 lotai
Į žmonių mate pirma rungtynes je nukritusio Amerikiecziu lėk le žmonių palaiko musu politi
žemes prie kampo West Mahatarj) Brooklyn Dodgers (del tuvo ir kito lėktuvo prie Kam- kierius, valdovus.
nov ir C uly., už, $3,600 ir tuo
»
SVARBUS
Amerikos Cziampijonai del szi- czatkos. Pirmojo lėktuvo 8 in Ir, po teisybei, tokie gerada
jaus daromas kontraktas sta
tu metu) su New York Yan- fulos nariai Amerikiecziai bu riai, kurie tiek tukstapcziu do
PRANESZIMAS!
tymui murines plytų bažnyRomina,
kai
Linda
Christian,
penkių
metu
Loszike
czios. Kampinis bažpyczios ak
vę pastebi Vorkutos stovyklo leriu paaukoja rinkimams, vis
su
savo
motijodvi
susitiko
buvusi
losziko
Tyrone
Po

muo tapo paszventintas Rug
Pirmos rungtynes laimėjo je, kur jie. buvo uždaryti, kai gi ka nors tikisi gauti isz tu
Apie ‘Saules’
Jodvi
buvo
in
na,
Londone,
wer
žmona,
susitiko
su
savo
sėjo (Sept.) 30-ta diena 1888
Brooklyn Dodgers 6, o New buvo nutiesti už tariamaji szpi- politikierių, isz tu valdininku.
metuose. Bažnyczia yra Gotisz- dukrelėmis Londone, Angli savo priežiūra per pastatuo- York Yankees 3.
onaža ligi 25 metu kalėjimo.
Suprantama, kad dabar to
Prenumerata
sius
du
menesius.
joje.
Jos
dukreles
yra
trijų
ko styliaus su vienu boksztu.
Galimas dalykas, jog- Sovietuo kie vajai daug kasztuoja, kad
54 pėdu ploezio ir 100 pėdu il metu Taryn, po kaire, ir
se esą ir daugiau laikomu Ame- politikai, rinkimams reikia
Brangus Skaitytojai!
privercziamuju
darbu.
Trys
Leidėjai “Saules” stengięsi
gio. Sekantieji Kunigai klebo
rikiecziu, ypacz patekusiu Bol- baisiai daug pinigu. Bet argi
metai paskiriami už ministerio
nebutu visam krasztui geriau, palaikyti sena preke, kainą,
navo Szv. Juozapo parapijoje:
Sovietine santvarka ir j u inžeidima, o 20 m., už valsty szevikams in nelaisve per Ko
UŽ GELEŽINES teismai stengiamasi visokiais
Kunigas Petras Abromaitis,
jeigu tie musu politikieriai isz tol, kol galėjo, bet, matydami,
rėjos kara.
,
bines
paslapties
iszdavima.
nuo Rugpiuczio 1888 m., iki
visu žmonių tik biski praszytu? kad kiekviena menesi sunkiau
budais pasziepti. Vienas isz
UŽDANGOS
Amerikos
ambasada
inteike
Gruodžio 31, 1893 m.
Tada tie bagocziai neturėtu to ir sunkiau užlaikyti spaustuve
mėgstamiausiu sziuo metu pa- Sovieut vyriausybei nota, ku POLITIKA BRAN
Kum Simonas Pautienius,
kios intakos ant musu valdi ir iszleisti “Saule,“ leidėjai
szaipos dalyku yra dabartinis ria praszoma iszsamesniu žinių
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
r
nuo Sausio 1, 1894 m., iki Ge
GIAI KASZTUOJA ninku ir nesikisztu in politika. yra priversti pakelti prenume
Sovietu kultūros ministeris Mi- apie Sovietu Sanjungoje laiko
gužio 24, 1908 m.
O isz kitos puses, gal butu rata Dabar!!!
chailovas. Apie ji paszaipinin- mus Amerikiecziu karius ir ci
darbus,
bet
vėliau
vėl
leido
jam
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
dar geriau kad tiems politikie Dabar “Saules“ Prenumera
Kum P. Abromaitis, nuo Ge
kai pasakoja toki “tikra atsiti vilius. Apie juos Amerikiecziu
verstis
tik
tapyba.
Tada
jis
gužio 24, 1908 m., iki Gegužio
riams butu nustatyta kiek jie tas bus szitoks:
kima
“
:
Sovietines
kultūros
mi

gu
sudėjo
mažiau
kaip
tūks

instaig-oms
suteikė
žinių
gryže
piesze vienas gėlėlės.
12, 1910 m.
gali del rinkimu praleisti. Mes
Suvienytose Valstijose: Me
nisterijos koridorium lekia in laisvuosius Vakarus buvu tantis žmonių.
Kum S. Pautienius, nuo Ge Abeze kalinamas Vokietijos žmogus, visa gerkle szaukdagerai žinome, kad televizijos, tams $7.00; puse metu $4.00.
Gal
szitie
žmones
nesitikėjo
sieji
Vokiecziu
ir
kitu
tautybių
Kanadoje: Metams $8.00;
gužio 12,1910 m., iki Spalio 10, Komunistas Max Baumann mė mas: “ Michailo vas kvailys!
radijo programos ir keliavimas
jokiu
maloniu
isz
tu
politikie

belaisviai.
Amerikiecziai
reiszgino kelis kartus pabegit, bet Michailovas kvailys!“ Žmogus
1911 m.
sziandien baisiai daug kasztuo puse metu $4.50.
rių,
kuriuos
jie
su
savo
pini

kia
nuomone,
jog
’
Sovietuose
ja, bet ar visa tai jau taip rei Pietų Amerika, Vokietijoj ir
Kun. V. Dangis, nuo Spalio galiausiai buvo sugautas ir pa- suimamas, atiduodamas in teis
gais
reme,
bet
visgi
krasztui
laikomos
taip
pat
ingulos
1952
kalinga kad reikia milijonus Skotlandije: Metams $10.00;
10, 1911 m., ligi Kovo 15, 1916 szautas. Už pasakyma, jog Sov.
mą
ir
nubaudžamas
23
metais
ne
in
sveikata,
kai
tokia
saujam.,
Birželio
13
d.
Baltijos
jurom., Kum Jer. Valaitis nuo Ko Sanjungoje yra daugiau klasių
doleriu prakiszti vien tik kad pusei metu $5.50.
Atskiras “Saules“ numeris
parodžius kuri kandidata mes
vo 15,1916 m., iki Lapkriczio 9, nei privataus kapitalizmo
10 centai.
1916 m. Kum Pr. Augustaitis, krasztuose, jam buvo pridėta
pasirenkame?
Egiptos
Diktatorius
Su
Arabu
Vadais
Prenumerato ir atskiru nu
nuo Lapkriczio 9, 1916 m., iki 15 metu papildomai. Vokiecziu
meriu preke, kaina, yra pakelBalandžio 30, 1920 m. Kum P. Komunisto Taeihlmano szofeŽMOGŽUDYSTE
ta. už tai. kad “viskas” mums
Czesna, dabartinis klebonas, ris buvo inkisztas in Saratovo
kalėjimą, kur sudaužė savo cenuo Gegužio 1, 1920 m.
SAVIŽUDYSTE teipgi pabrango! Pabrango vi
sas materijolas, kuris yra rei
— Kita sanvaite: Nedelioj. le.
kalingas laikraszczio leidimui!
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
pripuola dvideszimta Nedelia
Sibire Kolchozuose labai
“Taipgi sziandien viskas paki
po Sekminių, taipgi Szv. Mor- branginami gyvuliai, Neretai
meto amžiaus, nuo 605 Edge lo, pabrango, pragyvenimas,
ko ir Panos Marijos Rožanczia- administracijos pareigūnai pa
visokios taksos ir valdiszki mowater Ave.
vos, o Tautiszka Vardine: Ber- sako, jog vercziau temirszta 5
Jiedu buvo susidraugavę kescziai!“ Tikimies kad musu
ęzius. Ir ta diena: 1940 m., Na Kolchozininkai nei nustimpa
apie szeszi menesiai atgal. Bet Guodot'ni Skaitytojai supras,
ciai užima Rumunija; 1914 m., viena avis. Intare “grobstant
paskui ji jam buvo pasakius kodėl mes esame priversti tai
Prusu Lietuvoje naujos Vokie bendruomenini turtą“, Bolszev4
kad ji su juo nesiženys. Jis isz daryti!
cziu sepkos, jiegos isz Kara- vikay padare krata pas Lietu
Mums baisiai nemalonu apie
j to piktumo ar ant kerszto, ja
liaucziaus, Koenigsburgo su ve Jociene, rado apie centneri
tai jums praneszti, betkagi ga
I nuszove ir pats nusižudė.
stabdė Rusu veržimąsi. Rusai javu ir nustatė, kad jie ingyti
Jo tėvai sako kad jis jau per lima daryti? Pinigai yra reika
užėmė Lycka; 1769 m., Pran neteisėtu budu. Už tai teismas
kuri laika iszrode kaip nepilno lingi del laidimo “Saules“ ir
cūzas Nicholas Cugnot iszrado ja nubaudė deszimts metu pri
proto. Iszrodo kad jis, paprasze del užlaikymo darbininku! ;
ir pasistatė automobiliu, jis bu vercziamuju darbu, o skelbda
Stengiamies yesti laikraszti
paneles Perkowitz ji pasitikti
vo in kalėjimą patupdintas kai mas sprendimą teisėjas dar pri
in ta Subway, nes jis turi jai ka “Saule“ kuogeriausiai, kad ji
jo tas automobilius siena su dūrė: jei ji butu buvusi teisin
ta tauta panaikinti, nes ji svarbaus pasakyti. Kai ji atėjo patiktu musu mieliems Skaity
Egipto Prezidentas, Dik lo likimo. Arabu krasztai
griovė, jo tas automobilius bu ga moteris, tai ir Sibiran nebu
sako kad jie yra pasiryžę
užima Arabu kraszto dali. pasikalbėti su juo, jis ja nuszo tojams, ir turime vilties, kad
vo varomas kaip musu trauki tu buvusi isztremta. Bet kada tatorius Gamal Abdel Nas
visi sutiktu su musu praszymu
kariauti priesz Vakarines
Isz czia gali kilti kitas pa ve, paskui save nusižudė.
niai su garais, ir važiavo tris tenyszits sekretorius iszeikvo- ser, po deszine, susitinka su
tautas ligi paskutinio žmo saulinis karas, bet Anglai ir
Policijantai sako kad iszrodo ir pasiliks musu Skaitytojai ir
jo 800 rubliu, tai tegavo vos 4 Damman, Saudi Arabijos, ir
mylės in valanda.
su Karaliumi Saud, vidury gaus.. Czia iszrodo kad vis Prancūzai tuo nesitiki ir sa kad jis pirmiau norėjo kulka Draugai ant toliaus. Szirdingai
— Panedelyje pripuola Szv. metus, o kaip partinis buvo vi
,t
kas yra kreipiamas priesz
ko kad Egipto valdžia turės sau paleisti in galva, bet nepa Acziu!
je, ir Syrijos Prezidentu
Birgetos, o Tautiszka Vardine: sai atleistas nuo basumes. To
nauja Žydu Izraelio tauta.
nusileisti.
taikė; antras szuvis pataikė Su gilia pagarba, liekame,
Daugis. Taipgi ta diena 1903 kia tai Bolszevikine lygybe Shukry Al-Kuwatly, del pa— ‘ ‘ Saules ’ ’ Leidej ai. y
jam stacziai in szirdi.
Jie tik jieszko priežasties
tariimo kaslink Suez Kanam., Kiniecziu - Amerikiecziu priesz instatymus.

Žinios Vietines

