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Isz AmerikosAD 7"AS Už Geležines Uždangos
EISENHOWERIO

Sustabdinti H’ Rombu Bolszeviku Suviliotieji
Graudinasi Gryže
GIMTADIENIS
Mėginimą
Namo
Iszkilmingai ir Triuksz- CHICAGO, ILL. — Adlai E.
Stevensonas prižada, jeigu bus
mingai Pasveikintas iszrinktas Prezidentu, asme- Birželio 1 d., laivu “Entre

WASHINGTON, D. C. —
Nors Prezidento Eisenhowerio
gimtadienio diena sziais metais
pripuolė Nedelioj, bet beveik
po visa kraszta jis buvo iszkil-

Prez. Eisenhoweris ir Žmona

mingai ir triukszmingai svei
kinamas diena priesz tai, Subatoj. Ta diena ir užvardinta
buvo,, kaipo “Eisenhowerio
Diena”, ar “Ike Day”.
Tie, kurie mate Eisenhoweri
ant televizijos pareita Subatos
vakara mate koks linksmas Ei
senhoweris buvo, ir kaip pa
tenkintas jis buvo kad tiek
žmonių ji sveikino. .

Jis gavo tukstanczius sveiki
nimu laiszkais ir telegramais
ne vien tik isz Republikonu,
bet ir isz Demokratu, kurie
gerbia ji kaipo žmogų, nežiū
rint politikos ar partijos.
Žinoma, aiszkus dalykas,
kad tie kurie surengė szitas
gražias vakaruszkas Eisenhoweriui turėjo aki ir ant politi
kos, ant rinkimu, bet visgi bu
vo gera matyti kaip ežia Ame
rikoje žmogus reiszkia dau
giau negu politika ar partija.

Rios” isz Buenos Aires in Ode
niszkai susitarti su Anglija ir sa vėl iszplauke apie 800 žmo
Sovietu Rusija, kad visi trys nių. Tarp ju iszvyko ir grupe
krasztai liautųsi gamine ir senųjų Argentinos Lietuviu,
megine ta baisia vandenilio daugiau kaip 30 žmonių. Gau
“Hydrogen” bomba.
tosiomis žiniomis, kai kurie isz
Jis nesut nka su Prezidentu seniau iszvykusiuju, isz Vil
Eisenhower, u, kuris sako kad niaus gryže in Odesa, rūpinasi,
tokie tos bombos mėginimai kad vėl galėtu iszvykti in Ar
reikal.ngi, nes negalima kitu gentina. Bet Argentinos konsu
krasztu sustabdmti ar tikrai las neori pyktis su Rusais, sa
žinoti kad ir jie panasziai ne kydamas: “Atvykote in rojų,
daro, nežiūrint ka jie sako ar tai ir džiaugites.” Tik porai
ka jie prižada.
isz ankseziau in Sov. Sanjunga
Stevenscnas sako kad tos iszvykusiu yra pasisekė gryžti
bombos susprogdinimai stato atgal. Bet jie bijo ka nors apie
visa svietą in baisu pavoju.
tikrąsias gyvenimo sanlygas
Jis, kalbėdamas per televizija ir per radija, sake kad jis
praeita Balandžio menesi buvo PINIGU KAIP
pataręs kad Amerika butu pir- j
SZIENO
mutine pasiulinti Anglijai ir
Sovietu Rusijai koki nors su- ‘
Policijantai Rado
tikima ir pasižadejima kad mes
tokiu bombų nesprogdinsime,
Tikra Turteli
jeigu anie krasztai panasziai
sutiktu.
WEST BABYLON, N. Y. —
Jis toliau sake kad po tam Policijantai iszsiveže maiszus
Anglija su Rusija pareiszke sa pinigu isz taxi draiverio namu,
vo norą ka panaszaus daryti ir kur policijantairado turteli pi
kaip nors sutikti ant sustabdi- nigu kai jie atėjo isztirti ir danimo tokiu bombų sprogdini-

(Tasa Ant i Puslapio)
Iszliko Gyvas

Eroplano Nelaimėje

NEPAPRASTAS
KUKLUMAS
DAYTON, OHIO. — VicePrezidento Richard Nixono
sztabo \ virszininkai iszleido
griesztus insakymus visiems
Republikonu partijos darbinin
kams ir prakalbininkams, ir
mitingu rengėjams, kad jie vi
sur surengtu didingas parodas,
kur tik Nixonas važiuos su pra
kalbomis.
Bet grieszcziausias insakymas yra: Kad niekur nebūta
nei vienas Cadillac automobi
lius!
Nixono sztabo virszininkai
nenori kad Demokratai jiems
:
prikaisziotu kad Republikonu
partija yra bagoeziu partija.
Už tai tas kuklumas, už tai tas
insakymas: “No Cadillacs!”
Kai kuriems Republikonu
partijoms ežia bus gyva beda,
nes jie kitokiu automobiliu ne
turi kaip tik Cadillac.
•

Pirkių U. S. Bonus

Air Marshal Sir Harry
Broadhurst, Anglijos lakunu
sztabo bombnesziu virszininkas iszliko gyvas kai greitas
ir vienas isz naujausiu Ang
lijos bombnesziu nukrito, sudužo ir sudege. Keturi isz
szesziu Jakunu tarne eroplane žuvo. Eroplanas, bombneszis nukrito ant Londono ae
rodromo po dvideszimts szesziu tukstaneziu myliu keliones. To eroplano lakūnas
teipgi suspėjo iszszokti ir li
ko gyvas.

prasitarti, kad nenukentetu pa
tys, o ypacz ju szeimynos.
Argentinos dienrasztis “Critica” apraszo inspudžius, kaip
buvo sutikta 782 isz Argenti
nos iszvykusiu in Sov. Sanjun
ga “repatrijantu” grupe. Pa
keliui kartu plauke trys politi
niai komisarai pereme visa lai
vo
vadovavima, invesdami
griežta rež'ma ir visus moky
dami “Komunistiniu paprocziu.” Bet koks susineszimas
su laivo sztabu buvo griežcziausiai uždraustas. Pakeliui
buvo sustota Las Palmas uos
te, Ispanijoj, bet nei vienas ke
leivis neturėjo teises iszlipti isz
laivo. Kai “Entre Rios” at
plaukė in Odesa, isz keleiviu
buvo atimti visi Argentininiai
dokumentai ir uždrausta iszeiti isz uosto vietos. Praktiszkai
“repatrijantams” buvo atim
tos visos galimybes gryžti in
Argentinos laiva. Uoste paža
dėtas puikus sutikimas suma
žėjo iki vieno tuszczio sunkve
žimio, papuoszto Bolszevikinemis vėliavomis ir garsintuvais.
Keleivius per garsintuvą pa
sveikino vienas juos lydėjusiu
politruku. Argentinos jurinin
kai sakosi savo gyvenime nie
kad nepamirszia to graudaus
atsisveikinimo, kaip juos vad.
“repatrijantai” palydėjo mo
suodami baltomis nosinaitėms.

žinoti apie vagius, kurie norė Iszleisti in miestą, kuris atrodė
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V. L. Boczkownki, mi tor and Mgr.

Jau Viską Macziusi

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Laivynas dabar vieszai prisipažmo kad musu
mokslincziai yra iszrade nauja
ginklą presz submarinus. Su
szitu nauju ginklu Laivynas
gali surasti kiekviena submari-!
na po vandeniu, nežiūrint ar jis
plauktu ar ant mariu dugno tu
pėtu. Reiszkia Sovietu submariniai dabar mums jokio pavo
jaus nesudarytu.

Sekr. Dulles Pasitrauks

x Ponia Susan Rowe sako
kad ji yra jau sulaukus
szimto keturiu metu. Ji biski
supyko ir susinervavo kai
automobilius sugriovė jos
porczįus.
Automobiliaus
draiverys stengiesi pabėgti
nuo policijantu, kurie ji vi
josi, kai jo automobilius stai

ga sustojo prie jos namu. Ji
sako kad tas trenksmas iszmete ja isz lovos. Ji sako kad
ji yra pergyvenusi net pen
kis karus. Ir ji sako kad ji
gerai atsimena kai kareiviai
pasivogė kelis arklius nuo
susiedo ūkio in Kentucky
per Civilini Kara.

AMERIKONISZKAS
PAPROTIS

vėidrolius nuo vieno automobi
liaus ir kitus intaisus, priedus
nuo antro, ir paskui su savo au
tomobiliu tos du automobilius
pastūmė isz tos vietos ir savo
automobiliu tenai pasistatė.
Ji užsimokėjo szimta szeszios deszimts doleriu už padaryta iszkada ir paskui keturio
lika doleriu baudos.
Teisėjas prisipažino kad jis
niekados nėra buvęs Ameriko
je, bet jis sake kad jeigu Amerikiecziai taip Amerikoje daro
tai ju reikalas, Anglijoje taip
nedaroma.

jo ta taxi draiveri apvogti.
labai apleistas ir neturtingas,
Daužinti Automobilius,
Spėjama kad policijantai su kai kurie jurininkai mėgino
Sako Bajore
rinko daugiau kaip penkios de- pasiunsti laiszkus, bet juos tu
szimts tukstaneziu doleriu. Pi rėjo inteikti neužklijuotus. Tai
WASHINGTON, D. C. —
LONDON, ANGLIJA. —
nigai buvo krūvelėse, nuo cen rode cenzūros buvimą. Jurinin
Eina gandai kad Amerikos Teisėjas nubaudė ant keturiotu, penu ligi penkios deszimti- kai mate apie 60 metu moterį
niu bumaszku.
kraunant isz laivo keleiviu Sekretorius John Foster Dulles likos doleriu Bajore isz ButherPolicijantai rado tuos pini daigtus. Darbininkai ten turi rengiasi pasitraukti isz savo land, už tai kad ji, sekdama
gus maiszuose, puoduose, puo dirbti 12 valandų sziokiomis vietos. Laikrasztininkai szitus : “ Amerikiecziu paprotį” apdukuose, ant lentynų, po grin dienomis ir 7 valandas Nedel-i gandus pradėjo kai jie pamate daužė du automobiliu, kurie
domis, nuovalaczkuose, paklo- dieniais. Ir už tai gauna visai į kad fotografai, paveikslu nu-' buvo pastatyti prie jos namu,
trauktojai dirba jo knygyne ir kur ji norėjo savo automobiliu
dese ir visur. Buvo daug pini menka atlyginimą.
nutraukė paveikslus visu jo pasistatyti.
gu ant grindų, ir rodos kad
Bolszevikiniu Lietuvos prof,
laiszku. Bet Dulles pasiaiszki“Asz esu buvus Amerikoje
1 juos po kojomis kasdien min
sanjungu tarybos pirmininku
SKAITYKIT
no kad jis teip pavėlino daryti keletą kartu” ji teisėjui pasidžiojo.
iszrinktas B. Baranauskas, o
kad jis visus savo laiszkus ga- aiszkino, “ir asz žinau kad ^“SAULE”=^B
Szita turteli policijantai už
sekretorium, J. Narkevicziute.
lėtu pavesti Princeton Univer-į Amerikiecziai panasziai daro.”
tiko, kad penkios deszimts
Per penktąją prof, sanjungu
PLATINKI!!
sitetui.
1 Sviętkai sake kad ji nuplesze
dvieju metu amžiaus John Van
konferencija Vilniuje buvo
Hudą buvo apmusztas dvieju
taip pat iszkelta visa eile nege
vagiu, kurie ketino visus tuos
rovių. Nusiskusta, kad “kas
Anglijos Atominis Eroplanas Sudužo; 4 Žuvo
pin’gus susirinkti ir su maimet žlugdomi statybos veiki
szais iszsineszti.
mai”. Ministerijos ir žinybos
Jie iszsigando ir pabėgo kai
per paskutiniuosius dvejus me
Van Hudo senmerge sesuo pra
tus neisznaudojo daugiau kaip
dėjo spiegti ir szauktis pagel15 mil. rubliu gyv. namu staty
bos. Ji sako kad ji per deszimts
bai gautu kreditu. Respublikos
metu nebuvo iszejus pro duris.
auksztasias mokyklas baigian
Susiedai nustebo, nes jie nežitieji specialistai dažnai neturi
i no j o kad ji tenai gyvena.
giliu ekonominiu žinių ir prak
Policijantai visus tuos pini
tiniame darbe susiduria su di
gus nusinesze in savo ofisus,
deliais sunkumais. Daugelis
kur jie bus suskaityti ir in banrespublikos baldu pramones in' ka padėti.
moniu “dirba neritmingai,”;
Jo sesuo sako kad jos brolis
jose yra žemas darbo naszupradėjo taip pinigus laikyti ir
mas. Geležinkeliais vežamos
in banka nedejo nuo to laiko
Kolchozams mineralines traszkada Adolf Hitleris pradėjo
os iszkraunamos stotyse ir taip
Vokietija valdyti. Jis sake kad
Sztai vienas isz Anglijos
keturis lakūnus.
Eroplanas nukrito po dvi
paliekamos gulėti net po keletą Į
Hitleris niekados nemislintu
naujausiu ir greieziausiu at
Iszsigelbejo isz to eropla deszimts szseziu tukstaneziu
metu. Statybai skirtos medžia
tiek pinigu jieszkoti jo namuo
ominiu bombnesziu, “Delta no Air Marshal Sir Harry
myliu keliones vien tik del
gos plytos ir czerpes dažnai es
se.
wing Vulcan” eroplanu, ku Broadhurst,
bombnesziu
patyrimo. Jis skrido isz New
ti menkos kokybes. Net ir pats
Dabar taksu agentai nori ži
ris gali bet kur in visa svietą
sztabo virszininkas
ir
Zealand in Australija ir at
prekybos
ministeris
Mikutis
noti apie to taxi draiverio tak
veszti atomines bombas. Jis
Squadron vadas Donald Ho gal. Jis skrido greieziau ne
sas ir isz kur ir kaip jis tiek pi kaltino save ir pripažino, kad nukrito ir sudege in Londo ward, to eroplano lakūnas,
gu penkis szimtus myliu in
nigu susikrovė.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
no aerodroma, užmuszdamas
vairuotojas.
valanda.

r
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kas, ir dar pridėjo dvidezsimts baudos jam pridėjo dar dvi Visu Ražancziaus
klausė ka, ežia nesza.
gas kriminaliszkas apraszy No.158—A p i e Kapitonai
doleriu, nes tiek skirtumo yna dienas kalėjimo.
— Asz jieszkau Žydo atsa mas, 202 pus, 50e.
Stormfield Danguje; Pabėgė
tarp musu ir Kanados pinigu.
Paslapcziu Maldos
ke Omaras, kuris jau nuo ma No.103—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Vėliau paaiszkejo kad ta Michigan Farm Suris Del Ražancziaus Draugijos nes nekuriuos daigius pirko, o isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
tūkstantine nebuvo Kanados,
No. 160—Apie Po Laikui;
Nariu, ant mažu korteliu, ku del kurio sztai ir taji gurbą no czio iszimta isz Liet u viszku
Tik Dvi Szventas Dienas bet Brazilijos eruseiro bumaszFountain, Michigan rios telpa in maldaknyges. Vi riu parduot.
užiieku. Su paveikslais. 171 Per Neatsarguma in Balta
Szvesk! Nors mums buvo kito- ka, verta maž-daug apie tryli
— Ne daug laimėsi, jeigo dideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszsas setas $1.00. Prisiunskite
niszkai insakyta ir mes kit.oka doleriu.
Jono ir Angelines Andruliu savo orderi ir viena doleri ant su Žydu sukezium pradėsi! Ka ' No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
niszkai buvo mokiname ir kiir .ju .szeimynos .‘‘Michigan adreso: Saule Publishing Co., jam pardavei pirmai ir kiek talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
toniszkai Szvento Rąszto TnsaIn Winters, Ca’liforni joje, Farm Suris”. Jus esate namuo Mahanoy City, Pa. U.S.A.
tau užmokėjo.*
Y’la isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi
kyma “Szventa Diena Szvesk” polici jautai suaresztavo Or
se ar kur keliaujate, visuomet
Kada jam Omaras teisybe ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kū
pildėme, vienok, dabar Mon ville Salisbury už tai kad jis
reikalaukite “Michigan #Farm
pasakė ir diduma bludu, auk- sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
treal, Kanados Kardinolas Le- automobiliu vairavo be laisniu.
Sūrio.” Szis suris jau per ilgus;
soris uždėjo rankas ant galvos Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
ger yra iszleides ipavelinima, Užklaustas kaip ilgai jis be
metus gaminamas Jono ir An
ir paszauke:
Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
insakyma kad reikia tik dvi laisniu vairavo, jis atsake:
gelinos Andriuliu ir ju szeimy
— Tai rots nebagas apsiga ir visos bobos; Teipgi juokai,
No. 166—Apie Simus Mai
Szventa,s dienas szvesti per “Nuo to laiko kada automobi
nos, Fountain, Mich. Szis suris
vai! Toki Hudai buvo verti ma rodos, trumpi pasakaitymai i) giaus; Iszklausyta Malda
metus; būtent Kalėdų diena ir liai buvo iszrasti,bet asz nieka
yra gaminamas pagal receptą
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
žiuose po du szimtus doleriu! t. t., 52 puslapiu, 20c.
Sausio Pirma Diena, Naujus dos neprisireugiau iszsiimti
atsivežta isz Lietuvos, ir bus
Omaras mislino jog auksoris No.112—Trys apysakos apie
No.172—Apie Duktė Mariu;
metu, Apipjaustinimo szvente. laisnius.” Jis yra devynios de
gaminimas tik Andriuliu ir ju
isz
jo
juokėsi
ir
norėjo
toliuos
pinigaigalva-žudžiai
;
RažanSruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
Nemiela
Kardinolas Paul-Ęmile sako szimts szesziu metu amžiaus.
sziemynos. Tas jums užtikrina
eit,bet paklausė kiek gali kasz- czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
's
kad Vatikanas, Szventas Tėvas
gera kokybe ir jusu mėgiama
Kristupą; Juokingi szposelei;
tuot gurbas.
Tegul žmogus turi pinigu
No.173—Apie Talmudo Pa
.yra ta jo paskelbimą patvirti Per szita Politini vaju del
skoni. Szis suris tai]) yra mė
Kaip traukt giliukingai Einiki
Auksorius
ji
akyvai
apžvel

slaptys; Du Mokiniu; Kayi Iszužtektinai,
nęs visiems Kanadieeziams.
Prezidento iszrinkimo, iszrodo giamas Lietuviu, kad jo dide
ir
kiti
szposeliai,
20c.
gė
ir
pasvėręs
kalbėjo:
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
Tegul turi puikius palocius,
Reiszkia per visas kitas kad Demokratu Adlai Stevenlius kiekius siunezia in visas
— Duosiu tau už ji tūks No.116—Istorija ape SieraTegul turi užtektinai
szventes Kanadieeziams valia sonas yra ramesnis ir taip grei
No.175—Kuczios Žemaites;
dalis Amerika ir Kanada. Jei
tanti
doleriu.
ta.
Puikus
apraszymas.
119
gerti ir valgyti;
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
dirbti kaip ir paprastoje dieno tai nesupyksta kaip Repuibliko- gu panorėsite “Michigan Farm
Omaras
net
persigando
isz
puslapiu,
20c.
darė Anglis; Kaimiecziu Aimaje!-^
nu Eisenhoweris. Eisenhoweris Suris, tai raszykite ant adre Bet jeigu ir turi namine
džiaugsmo,
kai])
apie
tokia
No.
119
—
Keturios
istorijos,
pakramta,
navymai; -Eiles; Kokis Budais
labai greitai supyksta ir paro so:
daugybe
pinigu
iszgirdo
ir
neapie
Gražia
Haremo
NevalninTai niekas nemiela
Apgavikai Apgauna Žmonis;
Senatoriai ir Kongresmonai, do savo ta piktumą.
Michigan Farm Cheese
tikineziai
žiurėjo
in
auksori:
ke;
Luoszis;
Viena
Motina;
Ir žmogų gyvas in
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
nors daug szneka, dar dau
Dairy, Inc.
Auksoris
mislino,
jog
])arVaikucziu
plepėjimas,
62
pus.,
žemia inlystum.
Paveikslai. 20c.
giau kalba, bet apie viena da Buvęs Komunistines Rytu
John Andrulis, Pres.,
davikas nenori už tiek parduot 20c.
No. 176—A-Be-Cela, Pradžia
lyką, nei neiszsi'žioja: būtent Vokietijos ministerio pirminin
Fountain, Mich.
nes tylėjo, tarė: jegiu nenori
No.120—Dvi istorijos apie
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
kiek isz ju kiek 'pinigu kas me ko pagelbininkas, szeszios de Visos geresnes maisto krau
už tai preke parduot, tai gali Valukas isz girios; Ant nema
------------------------- J
tai praleidžia važiuodami in szimts devynių metu amžiaus tuves su pasididžiavimu aprū
NEUŽMOKAMAS neszt pas kita auksoriu, o kiek no. 58 pus., 20c.
tolimus, sziltus krasztus aito-, Herman Kastner, pabėgo in pina jus su sziuo “Tikru Lie
Kitokios Knygos
kitas pasiūlius, tai ir jis tiek No.127—Trys istorijos apie
::
ŽIEDAS
::
stogu uti.
Vakarus. Jis dabar gyvena Ba tu viszku Buriu.”
duos.
Duktė Pustyniu; Peleniute;
Dabar ima paaiszketi kad varijoje.
Omaras pažines, jog aukso Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
apie du šzimtai szeszios de
ris nejuokavoje, bet teisybe No.128—Dvi isztorijos: Vai arba atidengimas Paslapcziu
szimts szeszi tokie Senatoriai, Amerikos Lietuviu Kataliku
kalba, atsake jog už tiek paleis. dinu eras; Bedali; 44 pus., 20c Ateitos • su pagelba Kazyrom.
, (Tasa Nuo 3 Puslapio)
Kongresmonai, jo szeimynos ir Kongresas, Minimas Amerikos
Paliko gurbą, sužėrė tūkstanti
No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
ju draugai kas metai važiuoja Lietuviu Rymo Kataliku Fede
tankuose nieko sau nepavydė doleriu in krepszelius, kuriuos Anglorius isz Vąlencziojs, Ko- No.180—Kvitu Knygute
in bagocziu ipamares in Carib racijos auksinis jubiliejus, Bos
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No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaus
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ant ulyczios dabojo nes gera go iu grinezia, teip jog krep- puslapiu, 20c.
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pindavo kuria szilta vieta su liu pasivogė.
na Žydą. Jo kelione po svietą
parbėgo namon, kuri Žydo ge sunaus ir del saves apredala ir jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
ir liudymas apie Jezu Kristų.
riebiu atlyginimu, tai tada jis.
••
rybes negalėjo atsigėrėt, ir suvis kitai]) iszrodo, ypacz buklinga Puodą, Dainele. 47
SAPNAS
MOTINOS
Pukius apraszymas. 20c.
tu žmonių papraszytu tik do In Mexico City, kai* Carlos
mislino, jog jau dabar Žydas Omaras, nes po teisybe buvo puslapiu, 15c.
vanu. Jis prisipažino kad jis Esparza Perez buvo suaresz- SZVENCZIAUSIOS
prisigavo. Dabar vela sau nie patogus vaikinukas.
No.146—Apie Auka Nihilis No.202—Novena, Stebuklin
buvo pasiuntęs laiszkus vi tuotas už tai kad jis buvo pa
. . . MALDA ...
( ko nedavidejo ir teiip gere ir
Norint senas Hasanas del sa tu, Stebuklas Kuczios Naktį go Medaliko Dievo Motino#
siems tiems kurie per jo parti leidęs szuvi in strytkario kunGarbei. 15c.
valgė kol vela nieko neteko. ves ir sunaus nepavydėjo, vie 62 puslapiu, 20c.
Viesz.
Jėzaus
ir
<;
ja buvo darbus gave, ir kad jis duktoriu, jis pasiaiszkino kad
Vela Hasanas iszsiuute sunu su nok ir pinigu nemoto, užtai ant No.148—Apie Joną ir Alena, No.203—Knygute, Tretinin
isz ju prasze “dovanu” del jis in ta konduktorių szove už
Motinos Szvencz. į: sidabriniu gurbu nuo pleczku, ilgai užteko..,
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c kių Seraphiszkas Officium. 15c
partijos geroves. Anot jo ežia tai kad jis nesustojo prie ulyprisakydamas, idant užipraszyNo.152—Apie Kajimas, Drū
— TOLIAUS BUS —
nėra jokio papirkimo, atlygini czios kur jis norėjo iszlipti.
tu
gerai
nes
tiek
svėrė,
ka
tie
Sapnas Motinos SzvenO
/
tas Petras, Nuogalis. 62 pus Kaip Užsisakyti Knygas: .
mo, Ibet vien tik draugo drau
cziausios,
mieganezios ji du bluda,i. Omaras suviniojas
lapiu, 20c.
gui dovana!
In Chillicothe, Ohio, kai vie
ant kalno Alyvų, žemei ]• gurbą nesze taje paezia, ulyczia
No.155—Szakinis Nedoras
Užsisakant knygas is*
KATALOGAS
Czia gal tik Politikieriai ga nas teisėjas nubaudė ant dvidekur jau du kartu su Žydu pa
Batanijos,
bažnyczioj
Žydas, Du Draugai. 136 pusla szio Katalogo, veikia paminėti
li suprasti toki gražu skirtu szimts penkių doleriu ir atėmė
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
sitiko, mislydamas jog vela pa
KNYGŲ
piu, 35c.
tik numeri knygos. Pinigus
mą.
vairnojimo laisnius nuo asztnositiks. Tuom laik vilteje pabluNo.150—Apie Duktė Akme- siuskite per Pacztino Moni-Ornios deszimts vieno meto am
Knygos Did. 3%x5% col. ;! do, nes norint kelis kartuę per Visi pirmieji Katalogai dabar noriaus, Klara, Nuspręstasis, deri, Express ar Bankino MoUžsienio pramone gali būti žiaus William R. Lowery del
TIKTAI, 25 Cts.
< bėgo ulyczia Žydo neregejo, yra negeri. Szis Katalogas Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa ni-Orderi, o jeigu norite pini
pavojinga. Bankos darbininke, trisdesZimts dienu, jis isz savo
nes su kitais kupezais nusidavė užima visu anų vieta, todėl slaptį. 61 puslapiu, 20c.
gais siusti, tai reikia Užregis
kliarka, Lucille Rouhaib, vienai kiszeniaus iszsieme savo lais
užsisakykite knygas is*
? SAULE PUBLISHING CO.,
in Damaszka su ta vorais.
moteriszkei, Detroit mieste, nius ir padavė teisėjui. Bet pas i MAHANOY CITY.- PA. U.S.A.
No.151—Apie Vaitas Szvil- truoti laiszka su pinigais.
szito Katalogo
Omaras mislino jog Žydas
Nepamirszkite dadeti
iszmaine tūkstantine. Ji jai da- kui, gal apsimislines, ar neappikas, Pas Merga, Gražios
Nr.
1956
ant bludu prisigavo, tai dabar
ye dvi penkių szimtu bumasz- simislines jis isz to teisėjo ran — Gal jusu draugai yra
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo deszimtuka ekstra del prisiunnenori rodytis isz ko Omaras
timo kasztu.
nukas
Karalium,
62
pus.,
20c.
ISTORIJOS,
PASAKOS,
nusiminė
ir
neramus
laike
ku isztrauke savo laisnius ir
sau iszmetinejo. jog Žydą pri
No.153—Apie Gailuti, Du Visi Moni-Orderiai ir Pini
szios bedarbes, tai pasakykite gavo. Ėjo vienok ulyczia toAPYSAKOS, IR T. T.
dūme
pro
duris.
Kai
policijan

‘Saules’ prenumerata
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus gai, o ir visi laiszkai “visada
tai ji (pasivijo ir vėl prie teisėjo jiems kad užsiraszytu sau liaus, pro kroma auksoriaus,
turi būti siusti vien tik ant
in Suvienytose Valsti sugražino, teisėjas pareikala “Sau7e”, c bus jie jums už tai kuris stovėdamas duryse už- No. 101—Kapitonas Velnias, lapiu, 20c.
szio adreso:
Puikus
apraszymas,
didele
i
dėkingi,
nes
“
Saule
”
priduos
tu laisniu. Lowrev nusijuoSAULE PUBLISHING CO.,
jose: Metams $7.00; pu | vo
' t-nvv» 404 tm^biniu. 5Oe.
ke ir pasakė: “As-; jas ka tikį jiems smagu gyvenimą ir nu
M
i NoJOį»_ Prakeiktu, meiliu ^Pirkie U. S. Bonus! Mahanoy City, Pa., ■ U.
i prarijau,” Teisėjas prie tos1 varys ju na iuaima.
re metu $4.00.

Kas Girdėt

Pypkes Durnai

I

i

...ir...

į

I ..įtinki! “Saule”

i

i

’ ‘SAULE’ ’
įr apie viską apsakyt, kaip tas
raganis mus suviliojo ir priga
vo! Ach aisz nelaimingas turė
siu, sziezia. vargingai gyvenimą
pabaigt ir su teveliu neatsi
sveikinęs.
kad saitai rado netikėtai pa
Raganiszka Pasaka
Kada, isz rupesties pradėjo
mokinimą., kaip par si sza.uk t
rankas laužt, netikėtai suspau
(Tasa)
vandenines dvases. Kada pagali
dė rože raganiszka, ka buvo su
knygos teip padaro, stojo trys
Būdamas vienok nosuvis ap vandenines dvasos, kurios pur leneiugeliu prie rankos kaires
kvaitusiu, paregėjo kaip rau tė nuo saves vandeni net ugni pridrutinta ir tuojaus stojo
dona liepsna pasikėlė isz grabo užliejinejo. Ervinas liepe dva pricSz ji Arielius szviesa ap
ir netrukus isznyko. Omaras siom idant ji iii Europa nu-Į siaubtas su trimis dvasioms.
pasikėlė rodos isz miegu kada nesztu ir vos spėjo tai isztart, I Omaras nusigando labai tuom
užmėtė aki ant grabo, paregėjo kad sztai pasijuto bestovįs regėjimu, bet kad jau buvo ma
vietoje lavono kruvute pelenu. kraszte mariu Europoje. Turė tes, tai tuojaus apsimalszino.
Szaltas drebulis pereme jo visa jo daug vargo kol gavosi in sa- Arielis-gi klausė Omaro, o rei
kuna, kojos pradėjo lenktis po vo narna. Labai rūpinosi nete- kalaujate? Omaras tuojaus
prasze idant nunesztu pas jo
juom, jis vienok suomes visas kos raganiszkos rožes.
pajiegas, idant ka greicziause Vzia palikime Ervina. pati! tęva,. Ant ko jam Arielis atsa
iszeit isz to paloeiaus, 'bet vos viena rūpestije nugrimzdusi, o j ke: Omaraj! Omaraj! 'Tu neži
iszejo, pradėjo žeme drebėt sugryžkinie pas Omara, kuris! nai to kaip galingu pastojai!
Tu dabar esi turtingesnių ir
teip, jog vos nepuolė, ir pradė randasi po žemo užgriautu.
galingesniu už Turkiszka sul
jo baisiai griaut ir piszket, ro
IV?
■ ____ toną. Per taji žiedą,, kuri tu
dos koki niūrai gruvo. Barniu
Omaras da, turėjo didesni rū dabar turi, yra tau žemiszkos
damas vienok ant prasargos
Ervino raganiaus, ne dryso in pesti kaip jo ponas raganis. dvases atsidavė, o mes dvases
užpakali dirstelėt, liet ėjo ir Vienok viskas buvo dovanai, orines, galime ir daug pagel
priesz save žiurėjo kele ku tykumas ir tamsuma vieszpa- bėt ir tave isz to tamsaus kalė
pinom. inejo. Jautėsi labai nu tavo visur, ir udamas baisiai jimo iszneszt.
vargintu, jog turėjo' pamaži susi rūpinusiu, nežinojo ka pra Ežia. pasidarė didelis triukszeit; ežia vela pradėjo baidykles dėt ir jau nesitikėjo* isz po že mas, atsivėrė žeme, paėmė dva
rodytis, o kada inejo in karito- mos iszeit. Verkdamas, pasta- sios Omarai, nimesze in Ca.rori, buvo pilnas ugnies. Nesiduo- na.vijo gryžt atgal in puikius graba ir pastate prie namelio
danias vienok tuom atsibaidyt pakajus kuriuose jau buvo tėvo. Omaras isz to labai džiau
nei neklausydamas tu visu bal idant nors szviesa turėt. Bet in gėsi ir tom dvasiom padekavosu szaukeneziu ant jo, ne ant kur tik pasuko, visur sienos jo, o kada dvases isznyko, inejo
baidyklu, kurios iszsižioja no buvo uolines ir jokio kanto in grinezele savo tėvo. Tam
rėjo1 ji pagriebt, prisiartino riaus nebuvo. Visa viltis pra paežiam laike kada Omaras su
prie angos urvos, nes jau szvie žuvo iszsigelbejimo; puole-gi savo ponu iszkeliavo in Afrika,
sa; džiaugėsi, jog jau visos bai ant žemes nuo bado ir troszki- kur daug vargo iszkente ir li
dykles pasiliaus. Tame sudrė nio ir verkdamas sunkiai už kos ant kart locnininku. rožes
bėjo žeme ir baisus, dundėjimas migo, o kaip ilgai miegojo, to raganiszkos ir neužmokamo
pasidarė, rodos jau viskas ke nežinojo, tiktai kai]) pats jaute, žiedo, jo tėvas labai rūpinosi.
tino užgriut. Pasirodė žaibai ir gana ilgai. Kada pabudo ir isz- Žinojo jog jo sūnūs nusidavė su
auga urvos užsidarė. Apcziuo- siblaivse vela pradėjo verkt di- ponu in užmiesti ir da. iki sziol
pom i rosi tolia,us, o kada priėjo ’ dėlių gailescziu paimtas, tary nesugryžo. Pirmiause klausinė
kur buvo skyle, buvo užgriau damas: Ach mano teveli! Kad jo kaimynu, ar jo sūnaus, nema
da. tave galetau karta pamatyt tė? Paskui nusidavė pas sainta.
Raganis Ervinas tame laike,
Liežiuvis nuo masto,
kada Omaras nusidavė in urvą,
Karojo ir mistino sau,
buvo atsitraukęs nuo skyles,
Kad Dievo dauba isznaikins.
sėdėdamas pavesi'ja lauke par’'Bet sztai stebuklas;
gry'žtanczio Omaro isz po že
Netrukus grudai iszdave
mes. Bet valanda už valandos
varpus,
bego laukiamas Omaras neIr szimtaropa vaisiu kuri
gryžta,, pradėjo kas kartas la
Adomas ir Jieva su
biau pykt ant Omaro, tai vela
džiaugsmu nuvalo.
ant saves paties, jog teip buvo
Dabar velnias po laik
neiszmanus ir taja didžiause
dasiprato,
gerybe pavest, tai yra rože ra
Kad vietoje kenkt del
ganiszka paduot, del to žiedo.
žmogaus,
Tame pribėgės prie skyles
Pats prie ju esybes
urvos pradėjo szaukt visa
prisidėjo.
gerkle: “Omaraj! Omaraj! Del
Ant szio svieto panasziu
tavo ir mano laimes skubinkie
Isz sekanezio apraszymo,
“Velniu” ir piktu dvasiu
kaip galėdamas, nes pražūsi ir
Galima isz jo imti gera
ir sziandien turime,
pavyzdi:
mane nelaimingu paliksi!
Bet no tokiu kaip mes sau
Vos baigė szaukt pasidarė Kada Dievas vare isz Rojaus
persistatome,
/
Adoma ir J ieva,
tas trenksmas, ka ir Omaras
iSu ragucziais ir uodegoms.
Pasigailėjo ju ir pribarsto
urvoje girdėjo ir tame skyle
Jeigu vadinasi dvasia,
Visokiu grudų vietose,
vela užgriuvo, o Ervina viesu
Tai reikia žinot kad dvasia,
Pro kur ketino nelaimingi
lą nunesze nuo tos vietos ant
neturi kūno.
pareiti,
mažos salos aplink vandeniu
Sziandieniniai velniai stengėsi
. Bet velnias, amžinas
aplieta. Qzia. Ervinas puolė be
Kenkti žmogui kuodaugiausia,
žmogaus nevidonas,
žado ir kada atsikvotejo, jau
Ne vėlina jam gero
Paregeja,s daugybe grūdu
buvo saule nusileidus. Pirmiau
x pasivedimo,
Pribarstytu ant žemes,
se puolė mislis jam in galva
Pavydi jam laimes, persekioja
Pamisimo sau!
dingusi rože raganiszka, kuria
Ir kankina visame,
buvo Omarui padavęs, o kuri
“Aha, jau žinau,
Bet tas viskas ant tu
dabar butu ji isz tosios nelai Tai tyežia pribarsto del to,
velniu virsta.
mes isztraukus ir in Europa
Kad kaip eis pro ežia
Isz tu paežiu žmonių turipie
nuneszus. Tos rožes jau nete
Adomas ir Jieva,
Velniu ir piktu dvasiu,
ko ir visa viltis jo gyvenimas
Turėtu kuom maitytis.
Ir1 isz tu paežiu žmonių
pražuvo.
Nieko nebus,
turime aniuolu,
Turiu juos gauti in savo
Prie tokiu liūdnu dūmojimu
Kurie gina, mus nuo pikto,
nagus,
pertrauke riksmas levu ir tiIr stengėsi apsviest,
Kaip badas prispaus!
grisu, o toji mislis jog ežia, rei
O velniais yra tieji,
kia nakvot, labai ji baugino. Reikia imtis spareziai prie
Kurie vėlina, žmogų pikto,
darbo,
Tada atsiminė apie taje knyga, , ;
Pliovoja ir gundo žmogų
O pažiūrėsime kas bus isz ■
ka pirko pas knygių a. Prisi
ant pikto.
to žmogaus.
rinko sausu szaku sukūrė ug
Jeigu Dievas yra danguje,
Turi jisai būti mano!”
ni, idant nuo laukiau žvėrių
Ant žemes ir kožnoj vietoj,
atsigint; atidarė ir prie ugnies Kaip nesiims velnias prie
Panasziai ir piktu dvasiu.
darbo,
szviesos baimingai lapus verte
Trinasi tarp mus,
Kaip nepradės su nagais
ir jieszkojo jose del savęs pa,Kurie vadinasi: Musu
draskyt žemia,
gelbos. Ilgai jieszkojo, o nera
•
.
artimi!
•Net pailso!
dęs nieko del saves naudingo,
Prisidirbės velnias net
jau norėjo sau gala pasidaryt,
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dyka arkliu, nuo kurio Omaras go tuosius vaisius, ka sode pri- Vienatiniu būdu buvo, parduo- gere jog labai skanios, tai ir
arklius samdė; negalėjo nieko skyne. Kada Hasanas paregėjo, ti žiedą ir tuosius vaisius, bet seniui seiles burnoje- atsirado,
dažinot tiktai tiek jog rado intikejo in sunaus pasaka iri Hasanas abejojo ar kas pirks ėmėsi iszpalengvo ir tuojaus
arklius prie tvarto ir nežino gailėjosi sunaus, jog tiek daug) ir peczais trauke, jog del tokio bludai buvo tuszti ir pora
kas juosius parvedė. Nusidavė nukente. Bet jog žiedas turi nieko, kaip tas žiedas yra, tiek pleczku sausu. Iszgere da pora
ir ant kvatieros ir fenais klau stebuklinga galybe ir jog tie- turėjo žigiu. Paemes senis už- czerku ir nuėjo in miestą pasisė apie poną ir Omara, bet su- jei vaisiai turi didele verte, tai dėjo ant pirszto ir isz netycziu vaiksztinet, o sugryže namon
gryžo senis nulindęs namon, la nenorėjo tikėt. Garnį kad tik patrynė su pirsztais ir tuojaus gardžiai miegojo ir ant ryto
bai rūpinosi apie sunu. Praėjo suims sugryžo sveikas namon, stojo didele dvasia priesz ji jaus gana vėlai pabudo. Ant
kelios dienos, o sūnaus kaip ne ir su džiaugsmu nusidavė tėvas klausdama ko reikalauje? Se rytojaus vela užsimanė valgyt,
matyt teip.negirdėt ir senas su sūnum ant atilsio ir saldžiai nas Hasanas baisiai nusigando o neturėdami nieko, senas Ha
jog net ant kėdės kliktelejo ir sanas tare in sunu:
Hasanas keike ragani, jog sa užmigo.
— Imkie viena isz bludu,
vos isz kailo neiszsinere. Bet
vo sunu teip kaip pardavė. Ant
V.
Omaras jau buvo dvases mates, ka dvasią atnesze, nuneszk par
galo ’iszmaine paskutini pini
Ant rytojaus rodavo josi Ha senini dadavinejo drąsos. Pas duok tai turėsi ka valgyt.
gą ka nuo sūnaus gavo ir atsi
Omaras nesivilkindamas, pa
davė suvis ant valos Dievo. Jau sanas su savo sūnum, sėdėda kui atsisukęs, tare in dvase:
mas
prie
pusrycziu,
ka
jiedu
Parneszk del mudviejų ka no ėmė bluda, norint mislino, jog
laivo vela sėdos prie sziauczyspradės
kada
pinigus
pabaigs.
tai cininis bludas ir nusidavė
rint s valgyt.
tos ir jau paėmė yla in ranka
Darbas n esi seko seniui, o sunūs,
idant sena kurpe lopyt, sztai |
Dvase isznyko ir atnesze du pas viena kupeziu. Ant ulyczios
da
nemokėjo
sziauėziaut,
o
ki

duris atsidaro ir Omaras stojo)
sidabrinius kiurius* puikaus sutiko Žydą, kuris pažines ver
tokio
budo
negalėjo
apmislyt.
'
sveikas priesz tęva, kuris padarbo su skanais valgais isz te ‘bludo, paklausė Omaro, ka
szokes net kėdutė parvirto,!
vaisiu padarytais, o kada pa nori su tuom bludu daryt? O
pradėjo bueziuot. Omaras tu-i
state ant stalo, klausė, ar.da, ko dažinojes jog tai ant pa.rdavi! mo, ome Žydas Omara. in paszarojo viską papasakot, kur teip!
nereikalauje 'i
I Ii ir nuvedės in užkabori, kur
ilgai užtruko. Ir dadave kai))
Su 283 Paveikslais
j — Atneszk ka gert, tarė galėjo gerai bluda, apžvelgt,
tasis nedoras raganis su juom
Omaras, o dvase už minutos at{paklausė kiek nori ? Omaras
apsiėjo ir ant galo prasze tęvoj
160 Puslapiu
]! nesze puse tuzino didelu plecznežinojo kiek praszyt, tarė:
valgyt.
8 col. ilgio, 5% col. ploczio Į į ku su vynu, sidabriniam gur Asz tau nesakysiu kiek kaszPagriebė senis auksini pini-l Iszaiszkma sapna ir kas Į» be, o Įiastates ant stalo isznyko,
ga, nubėgo in miestą, pirkt del) ateiteje stosis. Su priedu Įi nes Omaras tuom kart jau nie tuoje, tu pats gana gerai žinai,
Pinigai reikia siusti su
pasakykie kiek duosi?
sunaus valgyt. Kada parnesze, planatu ir visokiu burtu. ]• ko nenorėjo.
užsakymu:
Žydas supratos, jog Omaras
sėdo abudu ir privalgę iki so Knyga in minksztos po- j!) Dabar mislino Omaras, kas
nežinojo prekes davė jam už
fai. Omaras pavalgęs da, pasa i pieros
Tiktai,
. . . $1.00
virszeliuose.
:: :: iĮ)d taisės dvases in ežia atvijo ir bluda. dvylika sidabriniu pini
kojo tėvui apie mažiause daig
! Saule Publishing Co., Jį kaip jasias paszaukt. Hasanui gu ir dadave jog tai isz prastos
ia. Tėvas nelabai tam visam ti
! Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ]• net akis iszszoko, kada paregė blekes, tiktai kad darbsa jam
kėjo, nes mislino, jog Omaras
jo tuosius valgius ir gorimus.
patinka, tai užtai tiek moka.
tai sapnavo, o kad ta. viską pa
Isz pTadžios nenorėjo nei pirszOmaras matydamas tiek pini
tvirtint, parode tėvui žiedą,
tu dalypstet tuju valgiu, nes
gu už bluda paėmė su džiaugs
kuri turėjo ant szniuro užverta
bijojo idant ka nekenktu. Kada,
mu ir pas tęva, kuris džiaugėsi
Omaras szposandamas valgė ir jog sūnelis gerai pardavė.
ir ant kaklo pakabinta, teiposVela, gyveno kaip pliskai
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(Tasa Ant 2 puslapio)
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Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi
palaikyti sena preke, kaina
tol, kol galėjo, bet, matydami,
kad kiekviena menesi sunkiau
ir sunkiau užlaikyti spaustuve
ir iszleisti “Saule,” leidėjai
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!
Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:
Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.
Kanadoje: Metams $8.00;
puse metu $4.50.
Pietų Amerika, Vokietijoj ir
Skotlandije: Metams $10.00;
pusei metu $5.50.
Atskiras “Saules” numeris
10 centai.
Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums
teipgi pabrango! Pabrango vi
sas materijolas, kuris yra rei
kalingas laikraszczio leidimui!
“Taipgi sziandien viskas paki
lo, pabrango, pragyvenimas,
visokios taksos ir valdiszki mokeseziai!” Tikimies kad musu
Guodotini Skaitytojai suptas,
kodėl mes esame priversti tai
daryti!
Mums baisiai nemalonu apie
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del’ laidinio “Saules” ir
del užlaikymo darbininku!
Stengiamies vesti laikraszti
“Saule” kuogeriausiai, kad ji
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad
visi sutiktu su musu praszymu
ir pasiliks musu Skaitytojai ir
Draugai ant toliaus. Szirdingai
Acziu!
Su gilia pagarba, liekame, f
— “Saules” Leidėjai,

i

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

Pa., taipgi jo pati ir sunu. Children’s Medical Center li
AD. STEVENSONAS
Eisenhoweris Intarineja Demokratus
Taipgi paliko sesere ir broli; gonines.
puse-sesere ir įpus-broli. Laido Pryszakiniai strytkario ra-'
PRIŽADA
tai
nuszoko
nuo
rieliu
ir
stryt■
tuves in vyko Utarninke in
karis sudaužė stovinti szaliai
— Gerai žinoma miesto gy Miami, Arizona.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ventojai, ponia Lazaunikiene
automobiliu.
Policijantai sako ta nelaime mo. Jis klausia “Tai ko musu:
nuo 431 W. Mahanoy uly., kuri
New York, N. Y. —
nesveika u na 'per koki tai laika Ponia Elizabeth M o r r o w atsitiko kai automobilius davė valdžia dabar laukia?’’
gydosi in Pottsvilles ligon'bnte. (Charles A. Lindbergho žmo in ta strytkari, ir nustume jo
Bet jis greitai pridėjo kad
— Suhatoj pripuola Szv. nos motina), mirusi 1955 me pryszaklnius ratus nuo rieliu. mums vis reikia tokias bombas
Jono kauk., o Tantiszka Vardi tuose, paliko turto devyni mili Dvideszimts devynių metu am gaminti ir stengtis jas patobu- į.
ne: Saule. Taipgi ta diena, 1946 jonu doleriu. Jos vyras Dwight ■ žiaus Jomes Powell vairavo au linti ar gal net ir padidinti.
metuose Vokiecziai turėjo lais M. Morrow, kuris miros anks-Į tomobiliu. Jis buvo biski su-: Bet ar Ponas Stevensonas
vus rinkimus, tai buvo pirmu cziau, buvo Suvion. Valstijų i žeistas. Automobilius kuris galėtu paaiszkinti kaip musu
tiniai in keturiolika metu; 1507 Ambasadorium iii Meksikoj. stovėjo ir buvo to strytkario mokslincziai gali tas bombas
m., Zigmantas Antrasis priima Ponia Morrow paliko dvi duk sumusztas buvo beveik visisz-i padidinti ar gal baisesnes isz-:
terys, viena \ ra garsingo trans-1 kai sunaikintas. Jo savininkas rasti, jeigu jiems bus uždraus- i
Kunigaikszezio vainiką.
ta jas iszmeginti? Kaip jie ži
— Juozas Czeskus nuo 608 atlantiko lakūno Charles A.| yra John Jacob.
Tuo
L
iku
ant
strytkario
ne-'
nos ar tokios bombos susprogs
W. Pine uly., turėjo operacija Lindrnergho pat i.
buvo daug žmonių ir už taLtik ir kaip sprogs, jeigu jie nega
in Veteranu ligoribute in Wil Boston Mass. —
les ju iszmeginti?
kes-Barre. Juozas paeina isz Amerikos Lietuviu Kataliku deszimts buvo sužeista.
Barry’s kaimelio, kur jo tėve Federacijos kongresas apvaikliai gyvena. Jisai vedas su szcziojo savo penkios deszimts
UŽ GELEŽINES
Konstancija Palaimute isz Ma metu, aukso jubiliejų, Bostone, BIEDNAS KARALIUS
neja Republikonus ir viso kad paprastas darbo žmogus
Apie penkios deszimts
ha no j aus.
Szvento Petro
bažnyczioje. Gal Uždarys Polociu
UŽDANGOS
ir taksu mokėtojas niekados
kius niekus ir szlamsztu
tukstancziu Clevelandiecziu
— Juozas Jenkerta, nuo 130 Kongressa prasidėjo su Szventaip gerai ir puikiai negyve
skelbia.
susirinko pasiklausyti kai
W. Market uly., aplaike žinia, tomis Misziori'is, kurias atnaATHENS, GRAIKIJA. —
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
no kaip dabar gyvena po ReJis piktai užsigynė kad
Prez. Eisenhoweris piktai
isz Somerville, N. J., kad jo szavo Vyskupas V. Brizgys; Graikijos Karalius Paul ketina
publikonu administracija.
pasireiszke priesz Demokra Republikonai linksta in babrolis, Vincas Jenkerta pasimi pamokslą, pasako pralotas J. ■ uždaryti savo palociu Athens “darbo žmonių poreikiu tenki
gocziu puse ir kad jie bagotus, intardamas juos kad
□ o a
rė Utarninke, laike darbo in Balkonas. Pirmoji kongreso: mieste, eiti gyventi su savo gi nimas atsilieka nuo paklau
buk jie visai už dyka intari cziams pataikauja. Jis sako
Bell Meade Depot Company. posėdžiu dalis buvo Sheraton minėmis, pranesza “Kathime- sos.’’ Ministerija iki sziol neVelionis turėjo szirdies liga. Plaza vies/Jbutyje. Kongreso rini” laikrasztis.
iszsprende “prekybos inmoniu niu rysziu su Užsieniu draugi-: Medicinos instituto chirurgijos ’ tis, dekoracijos J. Jankaus,
Gimė Spring-field, Ill., o 1914 rengimo komisijos pirmininkas
Graikijos valdžios sztabas teisingo iszdestymo klausi
metuose gyveno Malha.noju.je, Žuromskis atidaro ta posėdi. buvo nubalsavęs pakelti, padi mo.’’ Todėl eile maitinimo in jos“ valdybos pirm. P. Ro-I katedros dėstytojas Jonas Jo- Kauno muzikinio teatro drao 1935 metuose apsigyveno in Prie szio suvažiavimo progos ir dinti jam jo ineigas nuo $250,- moniu dirba blogai, parduotu tomskis ir kiti. Sveikinimo kai- cius Birželio pradžioje “pirma-! mos trupe parengė G. NikolajeSomerville, N. J. Paliko du Vycziai turėjo savo vadu posė | CCO ligi $363,333, kai dažinojo vėse neretai pirkėjai nepakan bas pasakė S. Vabalaviczius ir: sis Pabaltijy pradėjo taikyti , vos ir S. Rodzinskio pjese
brolius: Juozą, mieste ir Anta di. Sveikinimai Federacijai i kad Karalius yra paskendęs kamai kultūringai aptarnauja Maskvos gyv. namu statybos nauja ligoniu apmarinimo bu- “Pirmasis pavasaris“ (dekovaldybos virsz. V. N. Galickis da, vadinama hipotermija.“ i racijos dali J. Jurkevicziaus,
ną isz Pennhurst, ‘Pa. Gra'bo- plauke isz arti r toli. Kai kurie skolose.
mi; patys Bolszeviku veikėjai 1956, VI, 14 Suomijoj baigė sa-' Tai laipsniszkas ligonio szaldy- pastatymas Maskvos rėžis. J.
rius L. Tra.skauskas laidos.
su savo sveikinimais pasiimto
Iždo Ministeris Christos Thi- iszkele ir daugiau visokiu už vo pasėdžius tarptautinis žur-imas specialioje ledu vonioje. Orinelsko). Jaunojo Žiūrovo
— Kita sanvaite: Nedelioj ir stambias aukas.
vaios sako kad Karalius buvo gyventu Lietuvoje trukumu. nalistu susirinkimas. Jame da- Tuo budu kūno temperatūra teatras pastate V. Diubua pjepripuola dvideszimta Nedalia
pasiskolinės pinigu isz Graiki Veiksniai
užsienyje
A. lyvavo tik Komunistai žurna- sumažinama iki 26 laipsniu, se “Haiti“. Režisavo V. Japo Sekminių, ir Szv. Urszules,
jos bankos, ir stengisi kas me- Snieczkui ir kitiems Kremliaus listai arba ju simpatikai. Tary- Skelbiama, kad po tokio apma- sinskas, dekoracijos M. Labuc10 SUŽEISTA
o Tantiszka Vardine: Gylanda.
nesis kiek atmokėti.
agentams neduoda ramybes: biniu žurnalistu delegacija su- rinimo pacientas nenustoja je- ko, pagrindinius vaidmenis at
Irta diena: 1946 m., Rusijos
Kai Karalius Paul iszgirdo jie atskleidžia tiesa apie pa sitikimo dalyviams surengė gu ir po operacijos žymiai ge-1 liko P. Kubertaviczius, KūrStrytkaris
Susimusze
Užsieniu Ministeris Molotovas
■ kad kai kurie Demokratu par vergtoji kraszta, prispausta priemima.
riau jaucziasi. Chirurgas su myte, Ivanauskas. In Birželici
atvažiavo in New Yorko mies
tijos
vadai
pareiszke
savo
paužgyvento.
Todėl
kiekviena
Su Automobiliu
Vilniaus radijas 1956, VI, 27, savo asistentais Žygeliu ir Mi- 18 d., Maskvoje prasidėjusi
sipriesz’n’ma kad jam ineigos svarbesne proga Snieczkus vis pasigyrė kad ir Lietuviu jauni- kalausku pradės taikyti hipo- • jaunuju dainininku visa santą, dalyvauti Tautu Sanjungos
posėdžiuose ir keturiu didžių PHILADELPHIA, PA. — butu padidintos tai jis nepri nusiskundžia, kad, girdi, tie mo didelis būrys iszvyko in termija placziau, o ligoninėje jungini, konkuksa isz Vilniaus
jų tautu susirinkimuose; 1949 Deszimts žmonių buvo sužeista ėmė valdžios sztabo jam pasiu- “szmeižia tarybinius žmones’’. statybas ir pleszinines žemes, numatyta atidaryti pirmasis buvo pasiusti su geriausiais
m., Amerikos valdžios teisėjas kai strytkaris susimusze su au ’ linta didesne alga, ir pasakė Ir “Komunisto“ Nr. 3, 1956 Isz visos Sov. Sanjungos tokiu Pabaltijy krutinės ląstos ope- i balsais artiste E. Cudakova, soHarold R. Medina, nuteisė tuos tomobiliu prie Randolph ir Ox kad jis dabar ketina savo pa Snieczkus sielojasi, kad, girdi, savanoriu pasisiūlė jau per racijų skyrius.
listai E. Saulevicziute, I. Urvevienuolika Komunistu užmo ford ulycziu. Visi sužeistieji lociu uždaryti ir eiti gyventi reakciniai sluoksniai užsienyje, 270,000. Isz Lietuvos in Ka-: Užgyventojai Lietuvoje pa-' lis, L. Muraszka, Kauno muzikėti po $10,000 ir deszimts isz buvo nuveszti in St. Luke’s ir ’ su savo giminėmis Tatoi viloje. apimti bejėgio apmaudo, vi zachstana derliaus suimti nu- ruoszta pastatyti nauja Lietu- ‘ kos mokyklos mokinys F. Žuju pasmerkė in kalėjimą ant
saip mėgina apszmeižti tarybi matoma pasiusti apie 1,500. viu Nac.onaline opera “Pile-; kas, konservatorijos studentas
penkių metu ir viena ant trijų
ne santvarka. Ir szmeižia del
metu.
Ohio Republikonai Sveikina Eisenhoweri tos “karsztos meiles didžiajai Tik isz vienu Sziauliu in staty- nai.’’ Kompozitorius V. Klova,, V. Noreika. Jiems, kaip turinbas iszvyke 37.
libretas, J. Mackonio, pastaty-1 tiems gera balsine medžiaga,
• — Panedelyje pripuola Szv.
tėvynei.“ Taip skelbia Sniecz
“Tiesos’* žiniomis, Kauno mui vadovauja rėžis. J. Gustai-, numatoma graži ateitis,,.
Melanijo vysk., ir Szv. Aliodikus ir greicziausiai pats tuo
jos, o Tantiszka Vardine: Nar
netiki. Sakysime,
teleidžia
butas. Ir ta diena: 1934 metuo
užgyventu Lietuvoje laisvus j
se razbaininkas ir žulikas,
rinkimus ir per nakti insitikins
“Pretty Boy,’’ Floyd buvo pokaip isz visu tu vieszai dekla
licijantu susektas ir nuszautas;
ruojamu pareiszkimu ir isztiki1942 m.,’Anglijos armijos po
mybes didžiajai tėvynei nieko
Montgomery vadovybe surnunebeliks: viskas subliuks kaip
sze Naciu armija po vadovybe
didelis muilo burbulas.
garsaus Rommel in El AlaIr patys Bolszevikai ne per
mein, Egipte ir taip prakirto
daug tiki, kad, “ingyvendinus
kelia Amerikiecziams kurie
nauja partijos ir vyriausybes
iszvarė Nacius isz Sziaurines
nutarimą, nacionalines respub
Afrikos; 1935 m., Dutch
likos turės bendrųjų ūkio planu
Schultz-, garsus razbaininkas
nustatytose ribose paczios
kitu tokiu razbaininkn buvo
spręsti konkreczius vienu • ar
nuszautas Newark mieste, New
kitu savo ekonomikos szaku
Jersey valstijoje.
vystymo klausimus.“ Skelbia
— Utarninke pripuola Szv.
ma kad “tai dar labiau sustip
Antano Marijos C., ir Szv. Serrins kiekvienos respublikos su
verino, o Tantiszka Vardine:
verenumą bendradarbiavima
Jautrylbe. Taipgi ta diena:
tarp respublikų, padės kuo plaPrez. Eisenhoweris piktai cziausiai reikalais kūrybinei
Senatorius George Bender
1793 metuose gimė istorikas
FAST electric cooking means you get
užsipuolė ant Demokratu, iniciatyvai panaudoti vietinius
Sįmonas Daukantas; 1940 m., (po kaire) ir John Bicker,
just-the right heat in a matter of seconds.
sakydamas kad jie visokius resursus.“ Bet tikrai, kaip ir
Hitleris su Ispanijos Diktato Republikonai, sveikinasi su
You see, there’s no guesswork with an
niekus
ir
melagystes
skelbia
electric
range. Whether you’re boiling
ankscziau, viską vis tiek diri
rių Francisco Franco in Hen- Prez. Eisenhoweriu, kai jis
water
or
cooking a complete meal, accu
ir skleidžia, intardami Re- guos Maskta, tik pagal “vieti
atskrido in Cleveland, Ohio,
daye.
rate controls give you constant heat and
publikonu partijos vadus ir ne iniciatyva“ turės būti inper jo vaju del ateinancziu
even temperatures throughout the cook
ing period.
bosus.
rinkimu.
vykdyti visi Maskvos skirtieji
Shenandoah, Pa.—
Yes, nothing measures up to electric
O
CO
CT
Vėliau, per savo prakalbas
uždaviniai ir nustatytosios py
Žinios praneszta isz Miami,
cooking. In addition to being fast and
liavos.
Arizona, kad buvęs miesto gy
accurate, it’s automatic! it’s safe! and it’s
clean!
So . . . enjoy the advantages of
-c
Pakeliui in Maskva Vilniuje
kos milijonu doleriu vertes
ventojas, Antanas Valukievielectric
cooking
now.
Order
your
electric
EGIPTOS VALDYTO kviecziu paskola. Jo didžiausia 1956, VI, 1,5 buvo sustojusi
czius, numirė pareita Nedelia
range from your electric appliance dealer
T
today!
in Miami Inspiration ligonfoute
JAS PRASZO ISZ beda yra tai kad Sovietai buvo Amerikos gyv. namu statybos
jam tiek daug prižadėję ir nie delegacija, isz viso 18 žmonių.
po trumpai ligai. Būdamas dar
KANADOS
PASKOLOS
ko iki sziol nedave. O jis ant ju Juos aerodrome pasitiko LTSR
jaunas jo tėvai ir szeimyna. ap
taip pasitikėjo. Anglija ir Ministeriu Tarybos Valstybi
sigyveno Mount Carmel, Pa., o
Amerika dabar laukia pažiūrė nio statybos ir architektūros
apie szesziolika metu atgal ve NEW YORK, N. Y. —
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
lionis apsigyveno in Miami, Egipto Diktatorius Nasser jau ti ka Nasser dabar darys ir reikalu kcmiteto pirmininkas
Arizona. Paliko savo motinėlė dabar ima jausti Vakariniu tie krasztai pasirenge vėl de S. Vabaleviežius, “miestu ir
J. Szimniszkiene, pa-tevi Juo krasztu atszalima. Jis yra jau rintis su Egipto diktatorių, karnų statybos ministeris“ K.
Ufimcevas, “Lietuvos kulturizą Szimniszki isz Mt. Carmel, praszes isz Kanados pėnkioli- Nasser.

Žinios Vietines

Nothing measures up

ELECTRIC COOKING
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f

