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Amerikiecziu Ginklai Prasti
Isz Amerikos
DARBININKAI
NEDIRBS
Jeigu Bosai Vis Keiks
Ir Bliuznys
BETHLEHEM, PA. — Pus-)
antro szirnto darbininku Beth- '
lehem Steel fabrike, nubalsavo
nedirbti kol ju bosai ir boseliai
nesiliaus keike ir blužnyje ir
sžyksztai kalbeje.
Plieno dabininku unija sako
kad sžitos straikos yra neteisetinos, nes unija nieko apie tai
nežinojo.
Szitie darbininkai teipgi sako jie mažiau gauna mokėti už
toki pati darba kuri kiti dirba
ir gauna daug daugiau. Bosai
jiems pasakė, kad jeigu jiems
nepatinka, jie gali “kvityti”
ir sau jieszkotis darbo kitur!

GILBERTON, PA. — Visai
nereikszmingas prasitarimas
į įsaliune pradėjo pesztynes ku
rios užsibaigė su žmogžudyste,
Gilbertono miestukoje.
Ashland ligonines daktarai
pripažino, kad Michael Urban
(Urbonąviezius) pasimirė nuo
žaizdų. Daktaras W. R. Glenney isz Pottsvilles sako, kad
Mykolas pasimirė nuo galvos
žaizdos.
Kai Michael Urban pasimirė
ligoninėje, policija suaresztavo
dvideszimts metu amž., John
Bozena. Jis nenorėjo nei lai
kinio teismo, bet gavo dvieju
tukstaneziu doleriu kaucija iki
pilno teismo.
Valstijos slaptos policijos
virszininkas Louis Buono, pra
dėjo tirti szita atsitikima. Jis
dažinojo isz valstijos policijantu kad John Dixon ir John Eozena su kitu draugu bovinosi
tame saliune, Frackvilleje. Jie
losze ‘Dart Game’ ir John £ozena per loszima pastebėjo:
‘Tylėk; tu jokiu budu tiek ne
padarysi. ’
Sėdėdamas prie baro kitame
kampe, buvo Urbonaviczius
su'savo draugu Andrew Sha
ker, gal per daug iszsigeras,
suszuko,‘Kam tu sakai tylėti?’,
' ‘Mes su tavimi nesznekamr
atkirto Dixon.
Vienas žodis prie kito, vie' iias'stiklelis po kito, ir isztiko
pesztynes. Per tas kumsztyG
nes, pesztynes Urbonaviczius
buvo partrenktas ant ulyežios
ir galva mirtinai susižeidė.
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ISZBARE
KAREIVIO
MOTINA
CLEVELAND, OHIO. —
Miesto p a t r i j o t u draugijos
virszininkas Chester J. Kock,
parasze labai asztru laiszka,
kuriame jis iszbare žuvusio
kareivio motina, kuri pasiunte Prezidentui atgal garbes
ženklą, kuris jai buvo pasiunstas už jos žuvusio sunaus drąsą
ir pasiaukojima.
Motina, Ponia Edith Rosen
grant sugražino ta garbes
ženklą, ir savo laiszke buvo pasakius, kad ji ragina ir kitas
motinas panasziai daryti, kol
mes ‘gausime tokiu drąsiu ir
teisingu vyru Vaszingtone,
kaip dabar turime Korėjoje.’
‘Tavo didvyris sūnūs,’ Po
nas Kock rasze ‘nebutu taip
pasielgęs. Tavo abejones ir ir
intarimai priesz musu vadus
Vaszingtone pareina isz nepa
sitikėjimo. Per daug tokiu
sziandien randasi, ir jie baisia,
skriauda daro ne tiems musu’
vadams bet ir visam krasztui!’
Nebutu pro szali to pono
paklausti ar tie musu vadai
Vaszingtone yra užsitarnavę
musu pasitikėjimo, ar jie yra
tckie teisingi ir drąsus, kaip
musu vaikai Korėjoje?

A R 16,000 Troku
PL...=Draiveriu Sustrai
kavo Chicagoje

TROKU
Amerikieczius
STREIKUOJA

Sumnsze

CHICAGO,
kaip szeszio
troku dr ai veriu sustraikavo,
reikalaudamiįdidesniu algų. •
Daug maisito, kaip visokiu
daržovių ir kitu suges, jeigu
tie draiveriai; tuojaus negrysz
in savo darbus ir vairuot savo

™k ts J'

Sportininkas,
tenisistas
Frank Sedgman linksmai
szypsosi laimėj2S teniso
rungtynes su Amerikiecziu
Te d Schroeder. Jis pareina
isz Australijos, kur tos rung
tynes buvo laikomos.

IRANE VERDA
Amerikos, Anglijos
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^ rl. icnes Pasimirė Vaszingtone;
6 Mainieriai Žuvo, 59 Iszsigelbejo, Susprogimas Gazo Angliakasyklose Greensburg, Pa.; Ap
saugos Sztabas Už Dyka Meto
Bilijonus Doleriu Vaszingtone

Szitie draivetiai vairuoja
_
C?
tuos milžiniszkus trokus labai
toli. Paprastas darbas tokiam
draiveriui in viena sanvaite
iszvažineti daugiau kaip pus
antro tukstanezio myliu.
Kai kuriose valstijose kom- j
panijos sutiko pakelti algas ir
draiveriai sugryžo in savo dar- į
bus, bet dauguma dar straikucja. Draiveriai reikalauja)
devyniolika centu ant valan
dos daugiau ar jeigu jiems mo
kama nuo keliones, nuo mylios,
tai tris czvertis cento ant my
HANNOVER, VOKIETIJA. — Vienas
lios daugiau, j
Kai tie draiveriai sustraika Valdžia Varo Kvailu
JaikrasztŠ ,raszo’ kad
vo; tat nel'u&r galima fafori-czm karabinai ir kiti lengvesni ginklai yra
kams pristatyti daug reikalin-'
Bizni
go kariszko tavoro.
niekam neverti, kad tokie musu ginklai
Oak Ridge mieste, Tennessee
WASHINGTON, D. C. — visai netinka ant karo lauko priesz Sovietus.
atomines bombos fabrikai bu Algų klausimas dabar jau ima
vo priversti užsidaryti, nes paaiszketi, ir gal musu skaity“Amerikiecziu ginklai iszrodo kaip kotrokai nepristatė jiems reika
tojai latai lengvai supranta ye senovės likucziai, prilyginus prie Vokiėlingo tavoro.
kasdalar darosi Vaszingtone.
Rafa,”
(Kai tik jus suprasite, tai kad
.
.
.
•
6 MAINIERIAI ŽUVO loska, mums paraszykite ir laSZtlS Def Spiegei THSZO.
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ALGŲ KLAUSIMAS
/

TEHERANAS, IRAN. —
Amerikos Ambasados atstovas
pranesza, kad Irano valdžia
yra insakius tuojaus uždaryti
Amerikos žinių ir mokslo cen
tra. Taip pat insakyta ir Ang
lijos ir Rusijos Ambasadoms.
Szitckis instatymas buvo investas 1949 metuose, bet nieka
dos nebuvo variuojamas iki
Kaipo vienas pavyzdys, raszo Der Spiedabar.
GREENSBURG, PA. — Sze- paaiszkinkite).
NORTHAMPTON,,MASS.
-------Irano valdžios atstovai sako szi mainieriai žuvo, keturi bu
— Louis Blanehette, 90 metu amžiaus žmogus, yra iszdirbes vo sužeisti ir penkiosdeszimts ti už permokejima savo darbi-gel laikrasztis, Amerikiecziu lengvas, ma
niakams. Kiti fabrikantai yra SzinjnįS karabinas, dar vis vartuota vande
(Tasa Ant 4 Puslapio)
1
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)
nei valdžios apdovanoti užtai) .
,
.
•.
•
kad jie paprastam darbininkui ui kad ne mkaistu ir szauna tik tris szimmokejo pustreczio szimto dole- tus |U|]Į.U „er injnufa
JOkiS Vokiecžiu
Status Cziožimui Kainas •
riu in sanvaite.
.
vienas piumberis, kuris per karabinas yra atszaldomas su *oru ir szauna

ISZDIRBO 69 METU

..

■

viena sanvaite užsidirbo sep- nySantro fukstanCZlO kulku per minuta, ir
tynis szimtus penkios deszimts '
v
.
.
.
szeszis dolerius, sugebėjo per JIS 1162,311 UZSZaltl 1161 Sibire,
viena diena iszdirbti keturios
deszimts asituonias valandas.
Musu iiszrokavimu, yra tik pu
se tiek valandų in viena diena.
Bet matyti, kad dabar mes esa
me susilaukė nepaprastu laiku,
NEWARK, N. J. — Mergina, kuri isz-
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MENISZKA SKUNDŽIA BAŽNYCZIA

nepaprastu dienu ir nepaprastu darbmmKU.
Bet, visgi valdžia labai mandagiai ir szvelmai pasielgia su
tais fabrikantais kurie per
daug “pedes” duoda savo dar-

deVVniS HietllS Dominikonu klioSZtOH-

ujo, reikalauja pagelbos ir paszelpos ir už|aį|^ymo jsz Kataliku BaŽllVCZlOS.
•

.
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■
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Savo skunde, Panele Mary Gilligan isz
užsimokėti deszimts tukstan- Plainfield, sako kad tas kliosztornis priząežiu doleriu, o darbininkas ga-Jejo ja užlaikyti iki grabo lentos, kai ji

Ii laikytus tuos jam sumokėtus . , .
pinigus. Reiszkia, visi links- iUStojO

Szitas status ir žiema snie
gu nuklotas kalnas kopia isz
Grand Marais, Minnesota in
padanges: net tūkstanti sep
tynis szimtus pėdu. Jis yra
žinomas kaipo Old Sawtooth.
Jis yra tokis status ir slidus,
kad retas kuris cziožikas iszdrysta nuo jo pasileisti že

myn.
1948 m., Howard Joynes
miesto biznierių draugijos
prezidentas su keliais kitais
biznieriais nutarė nesiliauti
kol jiems pasiseks nuo to
kalno su sniego sziožemis pa
sekmingai nusileisti. Kiti
apie tai iszgirdo ir jie taip
pat insidrasino ir nors del

baiku stojo in taika. Dabar
jau viso svieto geriausi cziožikai ežia suvažiuoja in
rungtynes. Vasario Feb. szesziolikta ir septyniolikta die
na ežia suvažiuos tokie
cziampijonai isz tolimu
krasztu.

.

mi, visi patenkinti, nes valdžia
jj
gauna pinigu, darbininkas pa- .
si’aiko gavusius pinigus, o fa- insakymu,
bnkantas vėl gali savo fabriką ||uose

jam primoka.
viskas tvarkoj, nes pinigai
pareina isz taksu, kurias musu
skaitytojai ir kiti teisingi žmo- j
neš sanžiningai moka.
1

. ..

.

,

.

UI t3 kliOSZtOHU.
sa^0 |<a(| diecezija, po
.
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arkivyskupo
'

■

sulaužė ta sutarimą, 1935 mejoĮdoS pneŽaStlCS.
NUO tO lai-

ko ji negana yra gavus del pragyvenimo
jsz Katalikiszku Labdarybės Draugijų,
.

1

.

Kliosztorius, diecezija ir arkivyskupas už
(Tas&, Ant 4 Puslapio)
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No.158—Api'e
Kapitonas j t, t
5IENA matyti.'ir niekados-liebuvo-va-.
Stormfield Danguje; Pabėgė
lia taip laisvai važinėti po Ru
lė;
Kasgi
IsztjTe;
Prigautas
sija, kaip Amerikoje.
Jeigu mes savo valdžios sko
Vagis. 60 puslapiu, 20c.
Suvaržymai Ruskiams Ruskiai visados su'nepasitilas paliksime savo vaikams, tai
No.160—Apie Po Laikui;
nesidyvykime jei musu vaikai Visi pirmieji Katalogai dabar
i kejimu ir net su intarimu žiuNe Naujiena
i Kelios per daug pavasariu musu neszlovins, negerbs.
Per
Neatsarguma in Balta
yra negeri. Szis Katalogas
! re j o in Vakaru krasztus.
praleidžiusios merginos kalbė
užima visu anų vieta, todėl Vergija; Pusiaugavenis; Vieszjosi apie ateinančius Prezi
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; Sovietu suvaržymai kaslink i 1853 metuose, net devynios
užsisakykite knygas isz
Kai mes buvome nekalti ir
dento rinkimus ir už kuri kan- jauni, visi jaunieji susirinkda
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie važinėjimo ar keliavimo po deszimts devyni metai atgal,
szito Katalogo
didata jos balsuos: Viena sako: vo in vakaruszkas, dainuoda
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž Rusija Ruskiams ir tiems kurie Amerikos Ambasadorius, savo
No. 1951
“ Balsuosiu už ta, už kuri bal vome dainas, daineles ir links
dės ir Kitus Dangiszkus Kū tenai yra važinėje, visai ne raporte Prezidentui Franklin
Pierce, buvo raszes: ‘ ‘Svetimsuos mano sužeiduotinis.” Ki mai, dainuodami vakarėli pra
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg naujiena.
ISTORIJOS, PASAKOS,
ta: “Kol neisztekesiu, neturė leisdavome. Bet, dabar ir pai
Beskaitydami apie visus taueziams prieiti prie Rusijos
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
APYSAKOS, IR T. T.
siu dvideszimts vieno meto, tai ki jauni ir durni seni sėdi na
i Apie 100 puslapiu35c.
tuos suvaržymus, mums kar- i dabar baisiai sunku; kad tik
visai ir niekados nebalsuosiu.” mie ir iszsižioje žiuri in televi No. 101—Kapitonas Velnias, No.166—Apie Sūnūs Mal- tais iszrodo, kad Sovietai tik biski’tai visiszkai nebus galizija, kur pusnuoges merginos Puikus apraszymas, didele kiaus; Iszklausyta M a 1 d a dabar pradėjo taip daryti. Bet ma Pr*e ^USBOS prieiti. Ir tai
dė
buvo net devynio deszimts deButkus savo bosui: “Szian- mokina mus kaip gyventi ar | knyga, 404 puslapiu, 50c.
Vargszo; Geras Medėjus. 20c. visai ne
TTj- •
t»v
c
dien yra lygiai deszimts metu,
Uzvardinnnas
“<<Plieno
Šie- vyni
J metai atgal!
°
-;
stenėti.
No.103—Vaidelota, apysaka lso.172—Apie Duktė Mariu;
kai dirbu jusu dirbtuvėje. Ka
------------------------ ----- | jgz pirmutines puses szimtme- Sruolis tsz Lietuvos. 68 pusla na” yra naujas, Ohurchillio ;
jus už tai pasakysite ? ’ ’ Bosas
pramintas.
Bet
tas
suvaržymas
[
Atsimink!
Mielas SkaitytoDąbar męs pamirszome kaip Įczio iszimta isz Lietuviszku piu, 20c.
Butkui: “Bet ka tamsta, pasa
jai kad nuo tavęs priklauso
dainuoti, nes radijas, muving- i užlieku. Su paveikslais. 177 No.173—Apie Talmudo Pa visai ne jaunai iszmislintas.
kysi apie mano kantrybe ? ”
Pirmieji Rusijos Carai jau Saules” ateitis: Ar ja skaitypikezieriai ir televizija mums [dideliu puslapiu, 35c.
slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszatnesza tuos ir tas, kuris už j No.lll—Sziupinis
_ L^.,
! -ja indomausies, ar laiku at(3 dalis) davinėti Pinigus. 45 pus., 20c. panasziai buvo suvaržė ir pri- si,
“Sakyk, gerbiamoji, kam
mus dainuoja ir už mus juokia- Į talpinusi sekantii skaitymai: i No.175—Kuczios Žemaites; žiureje kad žmones po Rusija sdyginsi, ar ja paremsi!
ant pijano yra juodos klavisz- si ir linksininasi.
TIsz tikro ! Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- Gudras Piemenis; Isz Ko Susi nevažinėtu.
os?” s- ;
mes esame prieje durnas irĮba ka negalėjo savo liežuvio daro Anglis; Kaimieeziu AimaLabai retai Rusijos vadai
Skaitykit “Saule”
“Matai, brangioji, ant ju kvailas dienas.
[sulaikyt;; Girtuoklis Jurgis, navymai; Eilės; Kokis Budais kvietėsi sveczius ju kraszta pa- {
grajinu liūdnas daineles. ’ ’
{Galinga ypata galybe meiles; Apgavikai Apgauna Žmonis;
Vięna^ kunigu'žis, per savo Raganiszka lazdele; Boba kaip Prietarai ir Burtai; Juokai ir
“Juk*jau asztuoni mėtai, kai
ir visos bobos; Teipgi juokai, Paveikslai'; 20c.
mes susižiedavę. Ar-gi ne lai pamokslą ipaskelbe, kad pasau rodos, trumpi pasakaitymai ir
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
kas butu mums pagalvoti apie lyje dabar randasi septyni t, t., 52 puslapiu, 20c.
Skaitymo
ir Raszymo. 25c.
szimtai dvideszimts szeszios
vestuves?”
No.112—Trys apysakos apie
“Taip, mylimasai, taip tei ruszys grieku. Po jo pamoks
pinigai
galva-žudžiai; RažanKitokios ^Knygos
singai! Ir asz taip galvoju! lo szimtai žmonių jam pasiuntė
czius
iszgelbsti
nuo
smert
;
Sžv.
laiszkus, praszydami, kad jis
jiems,
pasiunstu paaiszkinima Kristupą; Juokingi szposelei; ■ No.178—Tikrausias; Kabalas
’ ims?”
visu tu grieku, nes jie tiek Kaip traukt giliukingai Einiki arba atidengimas Paslapcziu
ir kiti szposeliai, 20c.
Ateitos su pagęlba Kazyrom
•; RaszytpjasDaktaras J. Ais- daug grieku nežino, bet norėtu
No.
116
—
Istorija
ape
Siera25c.
■tis, Marianapolio Kolegijos žinoti.
ta. Puikus apraszymas. 119 No.180—Kvitu Knygute
'Profesorius szvente savo dvi
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
Daug musu didžiu mokslin- puslapiu, 20c.
deszimts penkių metii kūrybos
No.119
—
Keturios
istorijos,
niams. 35c.
darbo sukakti. Mes Profesorių cziu pasimirė be jokio turtelio;
apie
Gražia
Haremo
Nevalninjie daug davė, bet mažai gavo.
180 V2—-Kvitu Knygute
Aisti sveikiname.
Kristus daug paliko, bet sau ke; Luoszis; Viena Motina; Draugystėms, del Kasieriaus
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
Prezidentas Truman a s da užsidirbo tik kruvina kryžių ir
20c.
kimu. 25c.
bar sako, kad jis inves naujas Kataliku Bažnyezia.
No.120
—
Dvi
istorijos
apie
No.194—-Trumpas
Kataliinstatymus sustabdyti visas
Valukas
isz
girios;
Ant
nemukiszkas Katekizmas, pagal isztas suktybes Vaszingtone. Tie
Jeigu jus sziais metais pirk
no.
58
pus.,
20c.
guldima Kun. Piliauskio, su
nauji Prezidento Trumano in- si ties sa p n auj a au t ompbil iu,
No,152—Apie Kajimas, Drū hekurias Naudingais Padeji
statyrnai tiek sustabdys Vasz- tai dvideszimts devyni centai
tas Petras, Nuogalis. 62 pus- iriais. .35c.
ingtbne \ suktybės, kiek De- isz kiekvieno jusu sumokėto
1 b
No. 196—Stacijos arba Kai
s-žajnįts.į;Įns£U£ymai su- dolerio už ta nauja automobi lapiu,' 20c.
No.123
—
Septynios
istorijos:
varija
Viesz. Jezuso Kristuso
.„stabdo griebus. '
liu eis ant paslėptu taksu. Bet
Stebuklingas
Zęrkolas
;
Sida

15o.
jus tas taksas negalėsite nubrinis
Grabelis;
Drąsus
Szuo;
No.197—Graudus Verksmai
Winston Churchillis, ežia at muszti nuo savo ineigos taksu.
Kolera;
Senelis;
Vargo
sapnas;
arba
’ Pasibudinimas prie Apvažiavęs, mus taip sužavino ir Tai jau tokia kvaila tvarka
Apie
Čigonus;
45
pus.,
20c.
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
taip- Prez. Triimanui galva ap Vaszingtone.
No.127
—
Trys
istorijos
apie
su Jezuso Kristuso. Knygute
suko, kad dabar mes, mielu no
Duktė
Pustyniu
;
Peleniute
;
reikalinga- ant Gavėnios. Pa
ru skiriame dar kelis bilijonus
Du
Brolius.
60
puslapiu,
20c.
gal senoviszko būda, 15c., Pa
doleriu. O jis mums labai lipgal
nauja būda, No. 197%, 25c.
No.128
—
Dvi
isztorijos:
Valszniai ir szvelniai pasako, kad
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c No.198—Gromata arba Mu
jis mums neplūstos Korėjoje,
isn’t easy with the roll of the transport
No.129—Keturios istorijos: ka musu Iszganytojaus Jezuso
kad jis pavėlins Komunistams
and the clumsy sway of your heavy full field pack. And, at
Ketvirtas Prisakymas Dievo; Kristuso, peraszyta isz groma
the foot of the landing net, the risky drop into the cold,
insteigti dar daugiau eroplacrowded landing craft bobbing in the choppy sea.
Keliautojai in Szventa Žeme; tos rastos grabe musu Iszgany
nams vietų Korėjoje, ir kad jis
Beda; Tamsunus prigauna. 58 tojaus Jeruzolima. 10c.
Then, finally there’s the tense, terrible run toward an angry .
privers mus pripažinti Komu
Kur-gi,
.
.
beach and a destiny you cannot even guess.
puslapiu, 20c.
nistu Kiniecziu valdžia Tau
No.200—Eustakijuszas. Is
It’s all very serious and dangerous and hard. Yet thousands
No.132—Trys istorijos: Apie torija isz Pirmutiniu Amžių
tu Sapjungoje. Jis staeziai pa
Kur
gi
vejai,
kur
gi
žiaurus,
of
American youngsters have done it—and are ready to do
Anglorius isz Valencziojs, Ko- Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
sakė: Jo valdžia balsuos priesz
it again, if need be, in defense of our country and yon.
Kur
tos
audros
pragarines,
žnas daigtas turi savo vieta; No.201—Istorija apie Amži
mus ant Komunistu Kinijos
Kur
gi
norai,
kur
troszkimai,
But defense is ypw job, too. And you can do your job, in an
Ka pasakė katras paeziuojas, na Žydą. Jo kelione po svietą
klausimo. Bet, nežiūrint viso
important way, by buying U.S. Defense Bonds.
Kur
skausmai
jaunos
kruti76 puslapiu. 25c.
to, mes jam dabar pinigus, do
ir liudymas apie Jezu Kristų.
For these bonds make you and your family secure at home.
,
nes?
'
lerius ir ginklus pilti pilame.
No.133—Dvi istorijos: Neuž Pukius apraszymas. 20c.
They provide the economic stability that’s needed behind our
mokamas Žiedas, Drūta Alks No.202—Novena, Stebuklin
Kai Churchillis tik rengiesi Tylu, tylu giriu plynioj,
effective military power. And they help keep America at
Plynių
plynioj
tarp
kelmu.
ni. 62 puslapiu, 20c.
peace because they help make America strong...in a world
važiuoti pas mus in sveczius,
go Medaliko Dievo Motinos
where peace is only for the strong.
No.134—Dvi istorijos:. Baisi Garbei. 15c.
pasikal lieti su Prezidentu Tru- Nesuczirba sausas medis,
Gludi,
liūdi
be
jausmu.
Žudinsta, Urlika Razbaininka, No.203—Knygute, Tretinin
So, for the sake of the boys, on the landing nets—mid for your
manu, “Saule” rasze kad Truown family’s security—invest your savings in United States
43 puslapiu, 20c.
manas negales prisilyginti prie Bodžia, snaudžia pasakėlė
kių Seraphiszkas Officium. 15c
Defense Bonds now!
’
Qiurchillio, ir kad Churchillis Seka, plepa betupis
No.138—Apie Irlanda; Ro
jri suvedžios ir prisivilios. Taip Senas velnias samanotas,
bertas Velnias; Medėjus; Kaip Kaip Užsisakyti Knygas
Szleivas, kreivas neregys.
mes raszeme, taip ir buvo!
Kuzma Skripkorius Likos T urThe U. S. Defense Bonds you buy
Nėra veju, nėr plaukimo,
tingu Ponu. 35c.
U3V Užsisakant knygas isz
give you personal financial independence
No.148—Apie Joną ir Alena, szio Katalogo, reikia paminėti
“Ateities” naujas numeris Audru nėr’, ir nėr’ gyvatos,
Don’t forget that bonds are now a better buy than ever.
Nėra
noru
skaudulingu,
Because now every Series E Bond you own can automati
Pavojinga
Klaida. 45 pus., 20c tik numeri knygos. Pinigus
jau yra iszejes, ir galima ji
cally go on earning interest every year for 20 years from
Ir
mirtis
tik
vilcziai
matos.
No.153—Apie Gailuti, Du siuskite per Pacztino Moni-Or
gauti “Žiburio” kngyne.
date of purchase instead of 10 as before! This means that
the bond you bought for $18.75 can return you not just
Gludi liūdi jausmas plynioj,
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus deri, Express ar Bankino Mb$25—but as mtich as $33.33! A $37.50 bond pays $66.66.
ni-Orderi, o jeigu norite pini
lapiu, 20c.
Žmogus tiek atsiekia, in Plynių plynioj prakeiktoj,
And so on. For your security, and your country’s too, buy
U. S. Defense Bonds now! Bankers recommend them as
Nesukyla
karsztas
kraujas,
gais
siusti,
tai
reikia
Užregis

kjek ji tiki. '
No.102— Prakeikta, meilin
one of the safest forms of investment.
Szala, bala vaizdykloj.
gas kriminaliszkas apraszy truoti laiszka su pinigais.
J.
- '■
-P
:■
VyF
Nepamirszkite dadeti
Senas protas skrodžia minti, mas, 202 pus, 50c.
Vien tik Amerikietis užsimo
deszimtuka ekstra del prisiun
kės puse dolerio pasistatyti sa Kisza risza tarp grindžiu,
No.145—A p i e Velniszkas
PEACE IS FOR THE STRONG...
timo kasztu.
va automobiliu vienoje vietoje Ir sunku, sunku iszskrieti
Malūnas Kaip Studentas Lo
BU/U.S. DEFENSE BONDS NOW!
kad jis galėtu užkasti už dvi Isz kalėjimu sklandžiu.
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste Visi... Moni-Orderiai ir Pini
Gludi liūdi jaunas plynioj,
\ The U. S. Government does not pay for this advertising. Th*
buklinga Puodą, Dainele. 47 gai, o ir visi laiszkai “visada
deszimts penkis centus.
|
Treasury Department thanks, for their patriotic
Plynių, plynioj prakeiktoj,
turi
būti
siusti
vien
tik
ant
'
donation, the Advertising Council and
puslapiu, 15c.
Nesukyla karsztas kraujas,
szio adreso :
No.155—Szakinis Nedoras
Jeigu motęriszke nori $zianSzala bala vaizdykloj.
Žydas, Du Draugai. 136 pusią SAULE PUBLISHING CO.,
dien gerai ir gražiai pasirody
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - Ū. S. A
pin, 35c. ■
ti, ji. turi pusi.au apsirengti ir

dar daugiau parodyti.
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ŽINIOS ISZ—
PAVERGTOS
TĖVYNĖS
Ar Yra Lietuvoje
Komunistiniu
Banditu?
Pasiekusieji Vakarus Lietu
viai ir Vokiecziai pasakoja,
kad tokie banditai ten yra ži
nomi. Jie nori žmones pleszti
ir paskui kalte suversti tikriesims Lietuviams partizanams.
Bet ne karta tie ju darbai. vis
tiek iszeina in aikszte. Pavyzdis: Vienoje Lietuvos vakarin
ėje vietovėje ju vardu buvo apiplesztos dievobaimingos mo
terėles, bet, reikalą nukreipus
pas teismo pirmininką ir jo ne
galint užtuszuoti, tas saugumo
Leitenantas, ejes pleszti parti
zanu vardu, kurio buvo rastas
automatas, gavo asztuonis me
tus in kalėjimą. Kitur toks
užpuolimas paaiszkejo, kai
partizanu vardu buvo užpulti
supirkinėtojai Žydai, bet vė
liau Klaipėdoj isz iszpleszto
Szateiku ko-operatyvo buvo
sugautos pardavinėjant isz-

žmonos?' Pasitaiko taip pat,
kad Sovietu saugumiecziai ateina nakti ir iszszaudo visus
tuos, kuriuos intaria palaikant
ryszius su tikraisiais partiza
nais. Ir tai, visa beda mėgina
dar jiems suversti. Apskritai,
gyventoju sekimas yra nuola
tinis. Nors valscziuose isztrebiteliu like tik po du, tris, bet
pagal reikalą ten sėdi po 25-30
MGB-istu. Kilus nors kokiam
intarimui, apsiaueziami isztisi
kaimai, ir visi gyventojai tikri
nami. Todėl vakarais visi sėdi
namuose, kad nčbutu iutetftl

partizanu ryszininkais, nes ne
karto tokie net ir nekalcziausi
vaikseziotojai yra sąmoningai
nakti nuszaunami. Jei kas
praeina proszali, tuoj atseka
pėdomis, ima daužyti ir szaukia: ‘ ‘Kas ežia ėjo?” Arba jei
važiuodamas in maluna iszsivirsi mėsos, tuoj prikibs: Kam
tiek veri? Lietuvoj vad.,
“liaudės prieszu” skyrių, in
kuria gali būti intrauktas kiek
vienas Lietuvis, nėra jokiu tei
siu ir teismu. Visur investos
visokios ataskaitos, tikrinimai,
todėl padėtis nuolatos sunkėja.
—Bus Daugiau— .7 7

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio
Iszaiszkina sapna ir kas
ateiteje stosis. Su priedu
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos popieros virszeliuose. :: ::
Pinigai reikia siusti su
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co.,
Maiianoy City, Pa.,U.S.A.

Istorija Apie. . .
“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimas
apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai,
šaule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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Užkeiktas Namas
JAU tai teisybe pasakius ne tas daigtas, kalbėjo Reksnis,
buvo visame mieste myli- jog jeigu.....
mesnio 'žmogaus, kaip ponas Ne galėjo dabaigt, savo kal
Smageviczius. Teisingas, pui bos, kad sztai pertrauko p.
kios szirdies, nesyyksztus visa Smageviczius ir jau lyg su stai
da linksmas ir szposininkas, vi gumu :
su szirdys prie jo lipo. O ve, — Mano brangus Reksni.
kaipo teisingas1 miesto rodinin asz esmių tokio budo, jog ka
kas, no katrų galėjo imti pini asz pasakau teip turi būti! Pagus, tai ėmėsi, bet ne up^kaip darykie tamista tuojaus kaip
kiti: o nuo biednuju nieko asz liepiau, asz savo laika iszneimdavo tiktai da davinėjo duosiu kožnam raszta.
paslapta. Del visu in kalbinėjo Nusidyvijas, iszejo o baime
paezeduma, visotiniu mokes atsflnuszinejo ant jojo veido:
ežiu ne perdidinejo, tiktai da pati atidarytojaus patemino
mažino. Jeigu savininkai namo permaina ant veido.
pakelinejo randas, tai jis1 per — Kas stojosi?
kalbinėjo kad tai yra labai ne- ' —. Jau gana, baisybe! Dau
žmoniszkai apipleszineti žmo giau negalėjo isztarti.
nis.
—• Ar nuo dinsto atstatė?
Tamia numirė mieste p. Ti- Ar neszdysime isz namo?.
tusas Skųpaitis, dedis Smage- — Na, ne, ne, taip,. tarė
vieziaus, bevaikis, naszlis,"ku Reksnis, kaip biski atvėso.
rio visas turtas gavosi jojo se- — Ar žinote, musu naujas
sęrunui. Ponas Smageviczius gaspadoris ant kart szęndien
maž-ką susidėjo su savo di papaiko!
L
džiumų kada tas buvo gyvas
Žinoma,
jog
motina
ne
dūklabai retai atsilankinejo pas‘
Rėksnio' pasakai,

ji, likti tada kada buvo svar-,
nužįurinejo tęva ku
bus reikalas. Reikia žinoti jog
pUVQ, užsitraukiąs. Anti
Skapaitis buvo.. labai, kieta ; Tytpjaus jau intikejo ‘ žodžiams!
sziksztuolis edynu- kaip niek f^vd, kaip nuėjo pas kožharanszas paskutinis, be szirdies.del daųnyka ir apsake jog uumabiednuju, o ka savo raudiniu j žins
- randa
- " naujas ponas, o ne
kus,tai engi be milaszirdystes. prijautė, kas isz to nusides.
Paliko teipos-gi ne’basznin
Apėmė visus randauninkus
kas SkulMitis murini namo,,baimC; w prijaut(, koki pavoj>1
teisybei ne labai teip .paipuoss-. tMUJ Oyrentojai nanTO visi nuJ
tas nes didelis ir gerai užlaiky-i sprendė, jog ežia kas ne but
tas randavojo žmonis vidutinio: pasidarys!
luomo apie dvylekiu szeimynu, — Tame kas yra, kalbėjo
žemai turėjo užemias pora visi nes nežinojo tiktai vienas
kambarėliu dažiuretojas narni prakalbėjo:
sargas.
— Pažiūrėsite kaimineliai!
■į Naujas savininkas apimto jog ne trukus tasai namas lin
turto ir namo paskyrė pirmiau-j ais su durnu. Turime visokius
— Sją.:.pUse turto-ant geradejirigu žmonis niekszu ka uždegs. Gasinieriu, idant pataisyti skriau Į padorius da nauda isz to turės?
dąs, kokias nebaszninkas del. — Tai ne! Atsiliepe antras,
žmonių padare, o paskui pra-l jau asz nuo seniai matau, jog
dėjo peržiūrinėti kontraktus1 namas ne drūtas ir ne trukus
randauninku namo. Didelei sugrius ir mus griuvesiuosįa
persiėmė ant bagotystes ne-Į palaidos. Tai gaspadoriui apie
baszninko dėdės kuris kas met, tai eina, kad tiktai ne vienas ne
pakelinejo randa gyventojam iszsikraustytu; tai nužemina
namo ir visokiais budais juo randa norėdamas tuom apstabsius skriaudę.
dyti.
— Bus dabar kitaip! Pare
Ir tarnaites katros tarnavo
dysiu žmonims, jog yra žmonis pas randauninkus pramane
su gerom szirdimi!
jog Skųpaitis po smerties szpuKada teip puikiai galvavo kuoja, trankosi sklypuosią ant
ponas Smageviczius, inejo in- aug’szto, skambina su lenciu
pakaju
dažiuretojas namo gaiš ir dejuoja. Ant augszto
idant. nekuriuosia dalykuose buk girdėjo staugimą, trenks
dasiękti insakymas nuo naujo mą su durimi ir dūsavimą.
pono.
— Tai namas užkeiktas ir
, 'Gerai kad tamista Rėksnį at niekam ne tikias, asz pasijieszeiki, tarė p, Smageviczius, tu kosiu sau kitur tarnyste nuo
riu tamistaus reikalėli. Paša pirmo pametus.
kyšiu tamista del visu randi, — Ir kas stojosi isz visu
ninku, jog no pirmutinio kvar baimes? Ka su randauninku
talo, randa bus sumažinta ket menesis pasibaigė, galvatruk
virta dalia..
.j
ežiai iszsikrauste in kitus o ir
Gal ponas norėjai pasakyti Reksnis in kitur iszsikrauste.
pakelti randa, tarė Reksnis.
Smageviczius apie tai dasi'ži
, — Asz pasakiau, kad su nojas kalbėjo:
mažinta randa, tarė p. Smage “ Jeigu kam gerai padarysi,
viczius!
Tai padėka neturėsi.”
— Del Dievo! Tai negirde-

Sieniniai Kalendoriai 1952m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
Adresas:
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trauke tyla leitenantas,-pa-'
niūriai pažvelgdamas in buteli.
Didelis ežia daigias! Tai da SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
.
Si/
•
!
tamstai geriau! Turėsianti szuViesz. Jėzaus ir
nycziu,
o
kiekvienas
szunytis.l
LEITENANTAS Dubov a. s
. . . MALDA ...
jau ne jaunas armijos kari tai dvideszimts rublai. Kiek-!
Motinos Szvencz.
ninkas, sėdėjo m vienmecziu vienas noriai pirksiąs! Negaliu
medžiotoju Knapsu, gerdamas suprasti, kodėl tamstai taip pa
Sapnas Motinos Szven
tinka szunes, patinai! Kales!
konjaką.
cziausios,
mieganczios
— Puikus szuo! Kalbėjo tūkstanti kartu geresnes. Visu-'
ant
kalno
Alyvų,
žemei
Dubovas, rodydamas Knapsui pirma meilesnes, o pagalios ;
Batanijos,
bažnyczioj
savo Milke. Brangus szuo! Tik labiau prisiriszusios buna prie
Szv.
Mykolo
Arkaniuolo
tai, tamsta, atkreipk domes in žmogaus ir isztikimesnes. Na
jo snuki! Pats snukis nežinau kuomet jau, tamsta, taip kaliu
Knygos Did. 33/4x5y2 col.
kiek vertas! Jeigu ra-stusi me bijaisi, tai imk ja sau už dvide
.
... . Sei jus vyrai,
TIKTAI, 25 Cts.
gėjas, tai už ta. pati snuki su szimts penkis rublius!
Darote ne gerai!
mokėtu du szimtu rubliu! Ar, — Ne, mielas pone! Neduo
SAULE PUBLISHING CO.
Jeigu ka del manęs raszote,
tamsta man netiki? ■ Netiki siu nei kapeikos! Po pirma,
MAHANOY CITY, PA. U.S.A
Tai kodėl pravardes
tamsta? Mat tokiame atvejuje szuo man nereikalingas, o po.
nepasiraszote ?
tamsta, nieko nežinai ir nesu-' antra, neturiu pinigu!
j
Mano bosas viską peržiūri, pranti.
— Tai reikėjo, iszkarto man rankas.
— Manau, kad priimąs
O jeigu laiszkas paraszo
— Sulprantu, bet,....
taip pasakyt. Milka, eik szalin! — Jau vėlu, pasimatymo Vienok užtikrinti negaliu.
neturi,
— Jog tai selteris, gryniau Tarnaujantis kareivis pada-Į tarė žiovaudamas.
— Rytoj kale in ji nusiunTuo jaus sugniauždina,
sio anglu kraujo! Iszdidžios ve kiauszinienes, kurios paval- _ Ar nežinau, tamsta, kam siu. Tegu ja velniai paima, te
Ir in gurbą patalpina,
iszvaizdos, o jau kaslink uos-' ges leitenantas vėl atsiliepe: butu galima ta kale atiduot? gul ja rakaris pasmaugia.
Taigi, mano bosas,
les. Dieve brangus, kas tai do j — Geras isz tamstos vyras. Paklausė leitenantas. Ar tams- Szlyksztus szunpalaikis I Nepa
Tai kytras dedys,
uosle! Ar, tamsta, žinai, kiek ponas gnapse? mandagus žmo- ta kartais neturi kokio pažins-' kenrziamas! Ne tik kad Be
Jis daug iszmano,
asz mokėjau už Milke, kuomet' gUS.... Nenorecziau tamsta isz-Į tarno? Kale, kaip tamsta, matei, tvarkiai elgiasi kambaryj, bet
Nes gurbą dideli turi,
ji buvo visai mažytę? Szimta
tuszcziomis be atminties gera, veisline, bet man suvis vakar suede mesa virtuvėje. Ir
Meta, iii gurbą kaip peržiūri. rubliu! Ypatingas szuo! Szel
kad da nors vižlą butu, bet vel
Žinai ka, tamsta? Asz tamstai nereikalinga!'
ma Milke! Kyai-le Milke!1 dovanai szi szuni atiduodu. At-’ — Nežinau. Kokius asz nias žino in ka nusidavė! MiKaip keletą musu Lietuviai Eiksz czion, szunyti, mano
i szove Knapsas dūsaudamas, ežia turiu pažinstamus? Pake- szinys kiemsargio su kiaule!
vienam mieste insiuto,
szuneli.
Į Kas pas mane ji prižiuręs? Ne-1 liui, net lyg paties Knapso bu- Labanakt!
Tai vos sprandu nenusisuko,
Dubovas pritraukė in save turiu, kas prižiūri.
— Pasimatymo! Atsake jam
’ to nieko viens kitam neprasitaBa. ten yra, girtuokliu daug, Milke ir pab.ucziavo-jęrtarp-iHi-— Hm. Jėigu tamsta neno-, re. Pagalios, kuomet Knapsas' Knapsas, uždarydamas kiemo
..Tai.ja.u. vyrmemai ne-gerai.
-su. Jo-akyse-.-sužibo aszaros......
j /.
<
ri, tai ne ka padarysi. Tokiame, spaude dešzinė leitenanto iri dureles^.. . .
Kaip guzutės gauna', ’
— Niekam taves^nednosiu.
atvejuje tamsta neimk. Kur-gi buvo beatidaras kiemo dureles .
Tai paskui kaip szunes
mano tu skaisti, pleszikele. Juk
tamsta, tai]> skubinės? Pasede• Dubovas sukosėjo ir atisiliepe
kauke.
tu mane myli! Milka? Myli? kite! ’
| neužtikrintu balsu:
PLATINKI!'!
Na, eik szalin! Staiga suszuko.
Taigi, ana diena teip
Knapsas apsidairė, pakilo — Ar tamsta nežinai, ar
atsitiko,' Pirvinom lopom man mundira
isz užstales ir paėmė kepure in vietos rakaris priimąs szunis? i b
sutepsi! Taip, tamsta Knapse.
Viena taip susimusze,
pusantro szimto mokėjau už
Vos gyva, paliko.
szuni! Juk buvo matoma už ka!
Tiktai gaila, kad neturiu laiko
Asz užtikau Springvales
medžioti. Szuo nerimauja, jo
keletą mergycziu,
talentas pražūva nenaudoja
Taigi, jos ne kas,
mas.
Tiktai del to ir noriu ja
Labai puszinasi,
parduoti. Pirk ja sau, ponas
Mat augsztai neszasi.
Knapse! Per visa gyvenimai
Visus sportukus trauko
busi man dėkingas. Na, jeigu,
perdantis.
tamsta,
turi mažai fritrigu, te
Net užkabina ir bobeles,
gul ji tamstai už puse kainos
O josios paezios jauniklis
turi, . tarnauja. Pagalios, praleisiu ja
tamstai už penkesdeszimts rub
Nes ant to visai nežiūri.
liu! Tegul jau mano prapuola!
O tos merginos,
— Ei, ne,... atsiduso Knap
Jeigu jus teip daryste,
your invitations and
Tai vyrelio jokio negausite! sas. Nebent tamstos Milke butu
vyriszkos lyties, tai gal ja ir
announcements must
pirkeziau, bet....
Jau tas buna negerai,
be flawlessly
— Bet ar Milke ne vyrisz
Katram namie atsibuna
correct!
kos
lyties?
Suszuko
nustebės
nesmagumai;
leitenantas. Ponas Knapse, kas
Tiktai bobele visada,
tamtai pasidaro? Milke ne vy
Vaidus visokius pradeda.
riszkos lyties?! Cha, cha! Gerai
Bobele greitai su vyrų
žiūrai ponas Knapse! Žiūrėkiapsisavina,
te-g‘i, jog jis nemoka atskirti
Jeigu ilgai poroje gyvena,
szuni nuo kales!
Niekad bobeles žiotis
Let us show you the
— Inkal'bi tamsta, man
ne užsidaro.
kaip nelyginant, aklam arba
Daugelis bobelių labai
mažam kūdikiai. Užsigavo
norėtu,
me ,
Knapsas.
Suprantama,
kad
Kad vyrai nuolat stenėtu,.
created by CzCe^ericy/
ežia kale!
Manydamos kad numirs,
— Gal da, tamsta, tvirtin- .
Tada kitokia gadyne del
si, kad esu moteris! Ak, ponas
Naturally, they're important to you! That’s why we want you
josios virs.
Knapse,
ponas
Knapse!
O,
ne

to see these invitations for yourself And please don't let that
Kada vyras sveikas iszrodo,
costly look mislead you . . the magic is in the making of these
bent
tamsta
esi
virszgamtiszTada bobelei pasirodo,
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering It's done by a
kas
žmogus!
Ne,
mano
mielas
Jog jeigu numirtu,
very special process! Feel the creamy quality of the papers!
tai yra tikriausis ir gryniausio
Tasai be bobeles nerimtu,
Check the perfect form of these invitations with people who
kraujo szuo, patinas! Ir da ma
Tuojaus apsivestu,
really know! Come in! We will be happy
ža to, bet kito tokio visam pa
Ba ilgai nedalaikytu.
—r
to show you the "Flower Wedding Line "
saulyje
nebera,
o
tamsta
sakai,
Sveiko vyro bobele visada
kad ežia kale! Cha, cha, cha!
\i,ehave
.
dejuoja.
—
Dovanok
man,
ponas
Jeigu katras jieszko paezios,
Mykolai, bet tamsta mane ne
Tegul nepaiso ant gražios,
bent kvailu skaitai!
Ba jeigu protą gera taręs,
— Na, nereikia, tamsta, ži
Tai ir linksmai gyventi
nokis, po velniu! Nepirk! Nėra
gales!
ka su tamsta kalbėt! Netrukus, Į
pradėsi tvirtint, kad szitas:
neturi uodegos', tiktai'
“Talmudo Paslaptys” szuo
penkta koja. Nusiramink! Aszj
. , . Apie ...
norėjau tamstai pasitaniaut.
ŽYDU TIKYBOS
Vakrina, duok szen konjako !
Mahanoy City, Pa.
Phone 744-J
:: PRISAKYMUS ; ::
Tarnaujantis
kareivis
atneLabai užimanti apysaka
sze konjako. Leitenantas pri
Per paczta, 25 Centai . k
pyle pilnus stiklus. Puse vg
Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa. landos sėdėjo tylėdami.
— Tegu, sakysim, szįs szuo
Pirkle U. S. Bonus Sziandien butu ir moteriszkos lyties, per

Brangus Szuo
t ,
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ZiniosVietines

Ne Visur Sniegas, Szaltis

Galinat, Jonas, gyvenęs Col
linsville, 111.
Jaloveekas, Jonas, isz Mete
liu parap., Alytaus ap.
Sabas, Antanas, isz Kriukų m.,
Paežereliu v., Szakiu ap.
Savickas, Jonas ir sesuo
Szimkiene, Veronika.
Urmanaviezius, Juozas ir
Petras, isz Butrimonių v., Aly
taus ap.
Venclauskas, Juozas, isz Vifgiriu km., Gražiszkiu v., Vilkaviszkio ap.
WilHams, Viktorija.
Želvys, Antanas ir Stanislo
vas, isz Patumszaliu k., Luokės
v., Telsziu ap.
Jiesszkomieji arba apie juos
žinantieji maloniai praszomi
atsiliepti in: Consulate General
of Lithuania 41 West 82nd St.,

ir suktybes su musu pinigais.
Jis sako kad daug didžiu kari Veronika Petrauskaite
ninku turės daug ka pasiaiszSuppa
kinti.
Jis sako kad pernai karo
SHENANDOAH, PA. —
sztabas praleido szimta miiijo-1 Veronika Petrauskaite yra
nu doleriu tik ant katalagos, i duktė Onos Petrauskienės, 237.
ant knygos, kurioje butu sudė N. Brown uly.,»Shen'andoah.
ta visi tie daigtai, kuriu karo
Veronika ėjo pradinius
sztabas nori pirktis.
mokslus Szv. Jurgio Parapijos
Vienas tik mažas pavyzdys mokykloje, dainavo ir giedojo
kaip karininkai nepaiso kiek Szvento Jurgio Parapijos cho
jie už ka moka buvo szitas: Už re. Lavino ir tobulino savo bai
mažas vinis, Laivynas mokėjo sa Chestnut Hill Kolegijoje,
szeszis centus ant svaro; už to Philadelphijoje. Po tam dar to
kias pat vinis Armijos inžinie liau savo mokslą muzikoje ir
riai mokėjo asztuonis centus
ant svaro, o Lakunu sztabas už Milano mieste, Italijoje.
tas paezias vinis mokėjo dvyli
ka centu ant svaro. Isz kur szita nelygybe, jeigu tos paezios
vinys? Bet ežia tik mažas pa
vyzdys, nors ne toks mažas kai
tu vinių perkama keli szimtai
tukstaneziu svaru.

kaitė su savo draugais ir drau
gėmis iszdainuoš gražiausias
dainas Shenandoah mieste,
dvideszimts ketvirta diena szio
menesio.

— Jonas Uritis1, 46 metu
amžiaus, angliakasis, nuo 1031
E .Pine uly., likos užmusztas
per nupuolimo anglies SuMtos
Ant Gavėnios
ryta apie dvylikta valanda, Pe-1
ęa Coal Co., kasykloje. Joj
draugas Vincas Mikaitis, kuris ,
dirbo toje vietoje, isžsigelbejo
isz nelaimes. Velionis gimė
Mahanojujė. Paliko savo pa-.
No. 198 Gromata arba Muka
ežia’-Adele (Yakimoniute); su- ■
V
mnsu Iszganytojaus Jezuso
nu.Joną; dvi dukterys: Monika i
Kristuso, peraszyta isz gromair Joana, namie; dvi seserys:
(os rastos grabe musu Iszgany
Oiia, pati Juozo Žalio mieste ir
tojaus Jeruzolime 10c.
Marie Haines, ir 'broli Vinca
No. 201 Istorija apie Amži
isz Philadelphia, Pa. Laidos
na Žydą. Jo kelione po svietą
Utarninko rida, su apiegomis
ir liudymas apie Jezu Kris
Szv. Juozapo bažnyczioje de
tų 20c.
vinta valanda ir palaidos in
No. 202 Novena, Stebuklin
parapijos kapines. Graiborius
go Medaliko Dievo Motinos
Floridoje. Szitokius paveiks
Kai mes per sniegą klumLiudvikas Traskanskas laidos.
MENISZKA
SKUN

Garbei 15e.
lus Floridos biznieriai tyczia
' -■y- Seredoj pripuola Szv. pojame ir už pecziaus szildoNo. 194 Trumpas Katekiz
žiema pasiunizia mums kad
DŽIA BAŽNYCZIA
Tituso, o Tautines Vardines: mies, szitos gražuoles insaumas pagal iszguldima Kun. PiIRANE VERDA
Alkis,- Ir ta diena: 1934me lyje kepina savo laibas.ko musu skaitytojus prigunliauskio, su nekurtais naudin
džius tenai važiuoti ir palik
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
tuose politiniai sukilimai Pa jas. Jos vasaruoja, žiemoja
gais padėjimais 35c.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ti tenai savo turteli.
ryžiuje, 20 žuvo. Daladierio ant Dayton Beach kranto,
No. 19G Stacijos arba Kal
signa, kad nebuvo jokios sutar
Valdžia atsisako; 1951 m., Kovarija, 15c.
munistiszka . Czekoslovakijos
Lost Creek: Francis Mona Main uly., pasimirė Subatos ties ar jokios kontrakto tarp kad visi tie svetimtaucziu cen
No. 197 Graudus'Verksmai
valdžia pasmerkia szeszis Ka han.
ryta 3:10 valanda Ashland li- ju ir jos, ir kad jie negali būti trai yra ne kas kita, kaip szniarba
Pasibudinimas prie Appu, szpiegu lizdai.
priversti ja užlaikyti. •
talikus Kunigus; 1899 m., tai
— Ponstva Simonai Czer- gonbuteje. Velione gimė Lietu
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
Iszrodo, kad Irano valdžia
ka tarp Ispanija ir Amerika nauskai.isz Shenadori motora- voje, atvyko in Amerika dau
su
Jezuso Kristuso. Knygute
patvirtinta; 1904 m., baisius vo in miestą su reikalais1, ir gelis metu atgal. Taigi paliko BUVĘS VIDAUS SEK norėjo tik Anglijos ofisus už Veronika Petrauskaite, Suppa
reikalinga ant Gavėnios, pagal
daryti, bet buvo priversta ir
gaisras, ugnis mieste Baltimo- prie tos progos atlankė “ Sau dideliame nuliudime: dvi duk
senoviszka būda 15c., pagal
kitu svetimu krasztu ofisus tuo
PASIMIRĖ
Md., 2,500 namu sudege., les” redakcija. Ponstva Czer- terys: J. Yudinskiene, mieste
Ji ežia, Shenandoryjo pasi Nauja būda 25c.
paežiu sykiu uždaryti.
Prezidentas Tnnnanas ipavar- nauskai yra musu seni “Sau ir V. Paletskiene, Jersey City1;
rodė su parinktomis Operos
No. 203 Tretininkių SerapWASHINGTON, D. C. —
tuoja “ Taft-Hartley Instaty- les” skaitytojai. Acziu už atsi- sun,u Juozą isz Ashland ir ke
dainomis isz “La Traviata”
phiszkas officium 15c.
Buvęs Amerikos Vidaus Sekre
letą anūkus ir anūkes. Kūnas
,mą. priesz straikuojanezius lankyma.
operos ir isz “LaBoheme.” Po
ISZDIRBO
69
METO
torius, septynios deszimts sep
Užsisakant • knygas, reikia
likos paszarvotas pas McDo
"maiiiierius. <
lam ji, kartas nuo karto yra
paminti
tik numeri. Pinigus
tynių metu amžiaus, HaTold L.
■L- ? Girdėt kad Mahanoy
nald koplyczioje per Graboriu
pasirodžiusi, kaipo yieszne dai
(Tasa
Nuo
1
Puslapio)
Shenandoah,
Pa.
—
Juozas
■.'Ljd "J ' ' »
•
siuskite per paczto Postal Note
Ickes pasimirė Nedėlios vaka'bart)eriai pakels .savo kai- Taraskieviczius, kuris sirgo j Vincą Menkievicziai isz Shenininke ant Philadelphijos ra Money-orderi arba Express
ra, Vaszingtono ligoninėje.
has pradedant Vasario (Feb.) nuo (kokio tai laiko, numirė i nadoro. Laidotuves invyks Se
69 metus Northampton Cutlery dijo programų.
Money orderi. Nepamirszkite
I’rieszpiet Daktaras Step
4-tą .diena.
Ji dabar mokino muzikos dadetivlO c. ekstra del prisiun.Ketverge, pirma valanda po redoj su apiegomis Szv. Vin hen Joness, isz Rockville, Nd., kompanijos fabrike.
Mums rodos, kad tai nepap Melrose Akademijoje, netoli timo kasztu. Adresas:
’ — Ketverge Szvento Ro pietu, savo namuose 209 E. Mt. cento bažnyczioje devinta va buvo pasakęs kad dar yra vil
rastas
atsižymejimas, nes mes nuo Philadelphijos miesto. Jos
landa
ryte,
palaidos
in
parapi

o Tautines Vardines: Vernon uly. Velionis gimė Lie
Nm 400- Ramybes' Szaltinis
ties k^d=^lt-pasveiks.
• Amualdo.
J- T.
neatsimename rasze, ar skaitė mokiniai suvaidino ir iszdainaRamutis. Taipgi ta diena:- tuvoje. Jo pati Mari joną mirė jos kapines Frackvilleje. Ve
malda
knyge, graži knygele,
Harold Ickes buvo vienas isz
. 3^45'mętuo'se ,Sovietai prie pat Balandžio 10-ta diena 1959 m. lione buvo sena skaitytoja paskutiniu Fr. D. Roosevelto apie kuri kita žmogų kuris vo lengva operete “HMS Pina puikiai ir drueziai apdaryta,
tarp ilgai viename fabrike isz- fore.”
jBeriyno miesto; 1268 m., mu- Paliko trys dukterys: J. Brown “Saules.” — Amžina atilsi!
plonais kietais suktinais apda
draugu ir patarėju pasitraukti
dirbtu.
Petrauskaite
dabar
atva

sžyje su Kry'žuoęziai. Lietuviai slauge, namie; ir S. Graijeski,
rais, auksuoti lapu krasztai.
isz Prez. Trumano Administra
Senelis Blanchette, gimęs žiuoja su kitais daininikais ir 3j4 x 5 ęol. didumo, 544 pus.,
Minersville, Pa. — Dvide
ip|!ėme .Stąnkensburgo pili.
mieste; sunu Juozą, kuris tar
cijos.
Rugpiuczio (Aug.) in darba dainininkėmis in Shenandoah Tiktai $4.00.
Pętnyczioj pripuola Szv. nauja armijoje, Chicago, Ill. szimts dvieju metu amžiaus
Pasitraukdamas isz savo
Kovo menesio, dvylikta diena, miestą sudainoti rinktines dai
vyrukas,
Robertas
Muszkaitis,
Jono isz Matho, o Tautines Laidotuves invyko Panedelyje
vietos pasiaiszkino kad jis taip 1883 meutuose.
Saule Publishing Co.
nas isz garsios operos “Ma
Vardines: Daumantas. Ir ta su Szv. Misziomis, SZv. Jurgio staiga pasimirė savo namuose daro del sveikatos. Nors visi
Mahanoy City, Pa.
Jis dar ir dabar dirba! Ir dame Butterfly.”
-diVna: 1950 metuose Amerikos bažnyczioje devinta valanda nuo szirdies atako. Gimė mies sake ir spėjo, kad jam jau buvo
jis visai neiszrodo kaip senelis.
“Madame Butterfly” yra
Ijejęretotins i Dean Achesonas ir palaidotas in parapijos ka te. Dirbo del Fegley ir Trotter insipyke visi tie kivireziai VaJis
yra
linksmas,
greitas
ir
vi

kompanijos.
Paliko
savo
moti

graži ir szirdi verianti Operos
lįilįffhsztĮn.inkams pasakė kad pines. Graborius Vincas Menszingtone.
krus, pirmas in darba, links pasaka, apie jauna ir gražia
nėlė
ir
penkios
seserys.
Prigu

kieviezius laidojo.
Jis stojo in ta atsakominga mas in kompanija ir draugin
arba pradžia
lėjo prie Szv. Pranciszkaus
Jaiponaite, vardu Cho Cho San,
•nieldami vertos;1950 m., KariszVidaus Sekretoriaus darba, kai gas su jaunais.
— Jieva Kelmelis, nuo Pat- parapijos.
SKAITYMO
kuri, insimylejus in Amerikos
ka valdžia paskelbta Graiki jo- tersonville, numirė Pętnyczioj
Rooseveltas jieszkojo mokySu juo dirba vienas musu jurininką,.karininka, Leitenan
^'1949 rpo Kardinolas Mind- popietu, Ashland ligoributeje.
.. .ir...
Saint Clair, Pa. — Ona, my cziausiu ir gabiausiu žmonių “Saules” isztikimas skaityto tą Pinkertona, iszsižada savo
»Žventy,- Vengrijos Kataliku Sausio 4-ta diena velione likos
del savo sztabo. Jis paliko dar jas Poną Gas.
lima pati Mykolo Zukio, nuo
tėvu ir protėviu stabmeldiszRASZYMO
Bdžti/czios. vadas ‘buvo Ko- pavojingai sužeista in koja,
ba kuris jam deszimts sykiu
201 Broad uly., numirė Petnykomo tikėjimo ir pasiszvenczia
šiunistu nuteistas in kalėjimą puldama savo namuose. Gimė
daugiau mokėjo.
czioj po ipiet, Pottsville ligonvien
tik jam. Jis gryžta in
iki:gyvos galvos.
Harold Ickes buvo vienas isz 6 MAINIERIAI ŽUVO
Lietuvoje. Jos vyras Antanas buteje. Velione <po tėvais vadi
Amerika bet prižada sngryszti.
Utarninke, Vasario Feb. mirė tik penki menesiai atgal. nosi Ona Leonard. Gimė Lietu musu valdininku žmonių, kuris
Jos gimines ir drauges jos
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
12-ta diena, 27 vyrukai likos Paliko trys dukterys: A. Qpabuvo tokis teisingas, kad net ir
voje. Taipgi paliko: tris suirus:
iszsižada
ir ji viena lieka, lauk
.jjaszaukti in kariszka tarnysta nel isz Shenandoah; C. Kašmin Alberta namie; Petrą ir Vincą, jo prieszai ji gerbe.
ir apleis miestą, 6:30 valanda Milford, Conn., ir C. AntanaviLaidotuves invyks Seredoj, devyni suspėjo pasitraukti, kai ti savo mylimojo sugryžtant.
Hartford, Conn., duktere Rūta,
susprogimas isztiko juos tris Per ta laukinio laika ji SŲsilauryte, in Wilkes-Barre, Pa., isz: eziene, Ringtown; du sunu: pati Leonardo Akelaiczio isz 2:30 valanda popietu.
szimtus pėdu po žeme, netoli ke kūdikio.
‘ Delano: Eugene Hinkle.
Leonarda ir Antana, namie; Mt. Carmel. Taipgi du brolius:
nuo Greensburg miesto, Pa.
Jos mylimasis buvo jai pri
f Mahanoy Plane; Wm. Hes- keturis anukus. Seseri A. Ste- Joną Akelaiti Cressona ir Jur
BILIJONAI
KAS
žadėjęs
sngryszti kai paukszteSzeszios
deszimts
penki
maiitian. •
panavieziene, Kulpmont. Lai gi Akson isz Washington, D. C.
x - Frąckville: John Kapina, ir dojo Utarninke, su apiegomis ir seserį Sue Biehl, Atlantic METAI ISZEIKVOTI nieriai buvo toje vietoje kai liai sugrysz in savo lizdelius.
Galu gale ji sulaukia jo partaip tenai susprogo.
Szventos Marijos 'bažnyczioje, City, N. J. Laidojo Utaminko
Theodore Kaliher.
Nors dusinantis gazas, ak grysztant. Bet, nelaimiu nelai
WASHINGTON, D. C. —
"7 Tamaqua: Geo. Taylor.
Ringtone, devintą valanda ryte ryta, su apiegomis Szv. Kazi
64 pus. Did. 5x7 col
; ’/McAdoo: Nicholas Fessiek, ir palaidota in Szv. Jurgio pa miero 'bažnyczioje. devinta, va Valdžios Sztabo Kariszka ko menis ir anglies gabalai jiems me, jis su savimi jau atsiveža
misija sako kad Apsaugos kelia pastojo, dauguma darbi paezia, kuri nori pasisavinti
Dabar Po 25c.
Skurdu Jr.
rapijos kapines.
landa, kuna palaidojo in Szv. Sztabas kas metai iszmetineja ninku suspėjo pasitraukti in jos sūneli. Ji sutinka, ir per
Jurgio parapijos 1/apines Slieh
SAULE Publishing Co.,
Girardville, Pa. — Gerai ži nadoryje.’ Graborius Leonar apie penkis bilijonus doleriu saugia vieta. Bet ne pirm negu aszaras praszo tik valandėlės
Mahanoy
City, Pa., U.S.A.
per nepaisinima kiek kas kasz- keturi buvo sužeisti. Trys isz su savo šuneliu pirm negu ji jo
Zfi^ęiityi-ešt John Zavalick, noma sena gyventoja, ponia das Akelaitis laidojo.
sužeistųjų buvo nuveszti in li iszsiižades amžinai.
tuoja ir isz kur perka.
jphh lĮkfriMi.' . /
Margarieta Sideriene, pati p.
Pasilikusrviena su savo šu
Tyrinėjimas prasidės szio gonine.
Onei da: Do 11 a 1d įaBarr.
Platinkit “Saule”
Antana Sidaro, nuo 259 W.
neliu,
ji savo šuneliui užrisza
Pennsylvanijos kasyklų in
menesio vienuo’ikta diena. Tos
^^■tiifėtnberg: George Houser,
Lietuvos
komisijos pirmininkas, Her spektorius, prižiūrėtojas, Ri akeles, paduoda jam Amerikos
jįobljrt; Trishman.
Generolinio
Konsulato
bert sako kad visi jo komisijos chard E. Maize greitai pribuvo vieliava in jo mažutes rankutes
’^.jRingtown: Harlan Laudeį L. TRASKAUSKAS ** New York Pajieszkomi nariai yra baisiai inpyke už vi pasiteirauti kas tenai atsitiko, ir sako jam pasibovinti su
inąnJ-ĄUv ■ . ■
*i
sus tuos.skandalus, papirkimus ir jis sako kad susprogimas at Amerikos vieliava. O ji iszsi'/.•■^frbhahdoali: Gco. Labosky, i lietuvFszkas *
Asmenys
sitiko nuo gazu. Bet jis sako traukia savo tėvo jai palikta
GRABORIUS
Wm/Davidsin, Francis Bias- i
SSU Neužmirszkite guodo- kad per deszimts metu ežia ne- kardu, ant kurio randasi parahoęk^j’Jos. Werbitski, John * Laidoja Kunus Numirėliu. *
Dilis,
Vincas
isz
Kilbeszu
k.,
tini skaitytojai atsilyginte su buvo jokiu gazu ir kad ežia jo- szas: Mirti su garbe, kai ne
Daugirda, Frederick Pust, į Pasamdo Automobilius Del J
prenumerata už 1 a i k r a s z t i kiu elektros tulszu nebuvo var galima gyventi su garbe.” Ji
J Laidotuvių, Kriksztyniu * Babtų v., Kauno- ap.
John;Ną.vitsky, Jr.
perveria savo sopianezia szirdi
Erslovas, Styonas, isz Ro- “Saule,” nes da turime kelis iuojama.
CBJienamdoah Heights: Ro- * Vestuvių Ir Kitokiams
Jis teipgi sako kad nebuvo su tuo kardu ir priszliaužia
kiszkio dv., Rokiszkio ap.
szimtus, kurie apie tai užmir::
Reikalams
::
bert^ettenhan, Jerome Bred- j*
------4
Galinaityte - Peczaitiene, szo ir prasze idant nesulaikyt jokios liepsnos, gaisro ar jokio prie savo sūnelio paškutinaji
* 535 WEST CENTRE STREET A
dan,. William Stauffer.
■ženklo kad bus ar buvo suspro syki ji pabiieziuoti.
Telefonas Nr. 78
* (Petchat), Morta, isz Taura laikraszczio. Paskubinkite!
’•-Turkey Bun: James Dower. J
Isz szitos pasakos, Petraus* MAHANOY CITY, PENNA.
gimas.
—Redakcija.
* gės.
Shaft: Edward Damansky.

