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Iranas Sutinka Su Anglais
Isz Amerikos PL0NALLEDAS
Pavojus Sportininkams
PENKI ŽUVO
PHILADELPHIA, PA. —
Du isz Philadelphijos ir trys
kiti žuvo automobiliu nelaimė
se Delaware valstijoje.
Isz Philadelphijos, dvide
szimts keturiu metu amžiaus
Henry G. Lawrence ir Cathe
rine E. Sampson užsimusze,
kai jis vairinedamas automobi
liu stengiesi apsisukti netoli
Harrington miesto ant vieszkelio. Dariverio Lawrence auto
mobiliu sumusze Mike Ehnot,
kuris visai nebuvo sužeistas.

Netoli Milford miesto, Dela
ware valstijoje trys buvo užmuszti ir du buvo labai sužeis
ti, kai du automobiliai susikū
lė.
Nelaimes atsitiko apie
durnakti, Suhatos vakara.
Kitas žmogus buvo labai sužeistas kai automobilius ji par
trenkė South Philadelphijoje
ir paskui draiverys.su savo au
tomobiliu pabėgo. Policijantai
spėja kad to automobiliaus
draiverys buvo pasigėrės.
Paskui strytkaris susimusze
su vienu automobiliu netoli
nuo Septintos ulyczios ir dvi
deszimts metu amžiaus Samuel
Tambe, to automobiliaus drai
verys buvo taip sužeistas kad
reikėjo ji greitai nuveszti in ligonbute.

VESTUVIŲ
NELAIME

PHILADELPHIA, PA. —
Plono ledo pavojus gresia vi
siems, ypatingai jauniems per
žiema, kaip buvo aiszkiai priparodinta kai du maži McGranery vaikai prigėrė in Cobbs
Creek, Philadelphijoje.
Tie jaunieji su kitais bovinosi, sziužinejo ant ledo, kuris
iszrode storas, geras ir saugus.
Bet jie nežinojo. Jiedu nucziože ant ledo kuris buvo plonas ir
silpnas, ir insmuko. Kai praei
nantis žmogus pamate ta ne
laime, jis greitai tuodu vaike
liu isztrauke, bet jau buvo per
vėlai.
Tik kelios sanvaites priesz
tai du jauni broliukai su savo
sesute prigėrė kai ju roges
prakirto leda ir jie visi prigė
rė, netoli nuo Honesdale.
Kiekviena žiema mes skaito
me panasziu nelaimiu, kurios
neturėjo atsitikti, bet atsitiko.
Prūdai ir ežerai greitai užszala,
dar greicziau at
slūgsta nes žiemos nėra tokios
kaip kitados buvo kada net ir
upeliai ir upes užszaldavo.
Czia tėvai ir mokytojai turė
tu perspėti jaunuosius daug at
sargiau apsieiti ant ledo, ar tai
butu ant naminio prūdo ar ant
ežero.
Geriausia atsarga yra kad
vaikai neeitu nt ledo cziužineti kol policijantai ar kiti sargai
ta leda isztirtu. Ir tėvams pa
reiga yra neleisti savo vaikus
ant ledo cziužineti be suaugu
sio priežiūros.

KAYŠVlLLE, UTAH. —
Senas automobilius, laužas vė
žė visa vestuvių partija, kai jis
susikūlė su dideliu troku. Sep
tyni tame ,sename automobi
lyje žuvo.

Labai Jieszkomas
Surastas

GLIJOS KAREI
VIAI NUŽUDYTI

SINGAPORE. — Septyni
Anglijos Pirmojo Batalijono
kareiviai, Gordon Highlanders
buvo nužudyti isz pasalu, apie
penkios deszimts trys mylios
nuo Ipoh miesto. '
Kareiviai tuo laiku keliavo
prie Narborough namu, kai
apie dvideszimts sukilėliu pra
dėjo in juos spaudyti isz pasa
lu.
Kareiviu lavonai ant ryto
jaus buvo surasti be drabužiu
ir be ginklu. Sukilėliai viską
nuo j u nudraskė ir paskui din
Frederick Peters, (po kai go nakties szeszeliuose.
rei) buvo FBI policijos vi
sur jieszkomas. Jis buvo su
gautas Vaszingtone ir dabar “SZVELNUS
yra kaltinamas už tai kad jis
VINCUKAS”
nudavė buk jis yra valdžios’
policijos agentas.

Sniegas Ir Ausztriausios Vėtros
Suparalyžiavo Beveik Visus
Naujos A nglijos Miestus Ir Mies
telius; Razbaininkas Willie Sut
ton “Szvelnius Vincukas” Suaresztuotas
In
Brooklyn,
N.
Y.
Daug Prisivogė; Pabė

Ir roges yra taip pat pavo go Isz Trijų Kalėjimu
jingos, kai dabar tiek daug au
tomobiliu visur randasi. Rogių
Willie SutNEW YORK.
važinėjimas turėtu visuose ton ji vadino ‘Szvelniu Vincu

tines policijos, kuri turėtu pa
skirti kai kurias ulyczias del
rogių važinėjimo, kur automo
biliams butu uždrausta važiuo Į
ti.
i

tresnis už visus policijantus ir
kad nėra tokio kalėjimo, isz
kurio jis negalėtu pabėgti. Ir
jis isz tikrųjų pabėgo isz trijų
kalėjimu.
Policijantai jo labiau jieszkojo, negu kurio kito prsikalKUNIGUZIS
visame kraszte. Buvo aUŽ LIETUVA telio
pie septynios deszimts tukstancziu doleriu ant jo galvos, jei
LOS ANGELES, CALIF. — kas ji sugautu.
Kai mes kalbame apie Lietuva
Bet visas tas jo szvelnumas
ir pagelba Lietuviams, mes be- ir kytrumas jau buvo dingės
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Laivas Audroje

Ta linksma partija, polici
jantai sako, baliavuojo ir
linksmai apvaikszcziojo vaka
rines vestuves, veseile . Marty
no Edvardo Green, dvide
szimts dvieju metu amžiaus ir
Nelles Wilson, szesziolikos me
tu amžiaus, jie žuvo toje nelai-^
meje. Nuotaka ir jos vyras,
kaip ir keturi kiti žuvusieji bu
vo isz.Qg.den, Utah.

Niekas nežino ir gal nieka
dos nežinos kaip ir kodėl ta ne
laime atsitiko, bet policijantai
spėja kąd visi toje partijoje
taip buvo linksmai nusiteiks,
kad jij?<to troko ant vieszkello
visai nei neužmate kai j u senas
automobilius, laužas in ji atsimusze.

SKAITYKIT
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r

Kur nors viduryje Sziauriniu Juru nuo Anglijos
kranto, szitas senoviszkas
laivas buvo audru baisiai su
pamas ir daužomas. Jo Ka
pitonas per radija buvo papraszes pageltos. Du laivai
buvo greitai pasiunsti jam
in pagelba. Bet už keliu va

Aliejų Pasidalins
Pusiau; Žmonėms
Nepatinka

landa tas kapitonas vėl per
radija pranesze kad jau vis
kas tvarkoj, ir kad jo laivas
gerai laikosi ir su audros
bangomis plaukia.
Ant szito laivo važiuoja
septynios deszimts devyni
vyrai, kuriu tarpe randasi
keturios deszimts devyni

jauni Laivyno studentai.
Laivyno studentai, kurie
mokinasi ant karininku turi
iszmokti kaip vairuoti szito kius senus laivus, pirm negu
jie gali savo mokslu laips
nius gauti.

□

□

□

Trumano Draugas

CAIRO, EGIPTAS. — Iraqo Senatas ga
lutinai sutiko su Anglijos atstovais pasi-

panijos pristato pinigus ir fabrikus, o Ira
nas sutinka duoti savo žemes aliejų.
Trys Irano prieszingos partijos tuojaus
iszszauke bendras ir vieszas straikas, kad
i
.
' '
parodžius žmonių nepasitenkinimą su to
kiu bizniu.
Prieszingose partijose randasi baisiai
Senatorius Hubert Hum daug Komunistu, kurie visomis pastango
phrey, Demokratas isz Min
mis stengiasi užkirsti kelia tam aliejaus
nesota valstijos, ana diena
buvo užejes pas Prezidentą bizniui Anglams ir Amerikiecziams.
Trumana in sveczius pasiBet sveikas protas parodo kad Irano,
szneketi apie ateinanezius
rinkimus.
Iraqo ir Egipto žmones yra bejiegiai be
Trumanas jo paprasze
ir maszinu;
kad jis stotu in rinkimus Anglijos ir Amerikos pinigu
Minnesota mieste.
jie jokiu budu negali tuo aliejumi pasi
Laikrasztininkai spėja
kad Prez. Trumanas ji ren naudoti be musu ir Anglijos mokslincziu,
gia kokiam dideliam darbui maszinu ir pinigu.
Bet tie karsztagalviai
ar augsztai vietai.
to negali suprasti ir vis skelbia neapykan
KITA EROPLANO ta ir pagieža Anglams ir Amerikiecziams*
NELAIME
BOSTON, MASS. — Kiek dabar galima
PALMERO, SICILY. —
sužinoti, tai jau mažiausiai dvideszimts ke
Dvieju inžinu Anglijos eroplanas “Viking” ssu 31 žmogumi turi žmones žuvo tose sniego audrose, Nau
nukrito ir sudužo Sicily kal
nuose. Kiti eroplanai užtiko to jos Anglijos miestus ir miestelius.
sudužusio eroplano liekanas.
Kai kurie miesteliai yra visiszkai supa
Vienas lakūnas sako kad jis
nemate jokio ženklio gyvasties ralyžiuoti ir nuo visokio susisiekimo nu
tose liekanose, kitas pranesza kirsti, nes sniego pūgos juos isz visu pu
kad jis užmatė tris gyvus žmo
nes szalia kuriu buvo vienas la siu vra apsupusios.
vonas.
Visokiu nelaimiu czia atsitiko: automo
Vienas ūkininkas sako kad
jis norėjo prieiti prie to sudu biliu nelaimes; kiti nuo szirdies ligos už
žusio eroplano, bet bijojo kad
tai kad jie per daug sniego kasė; du
jis nesusprogtu, nes jis pavirto
in baisu gaisrą.
žvejotojai prigėrė in Port Clyde, Maine,
(Tasa Ant 4 Puslapio)

i

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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No.103—Vaidelota, apysaka No.158—-A p i e Kapitonas
isz pirmutines puses szimtme- •Stormfield
į
Danguje; Pabėgė
ožio iszimta isz Lietuviszku lė;
J
Kasgi Isztyre; Prigautas
užlieku. Su paveikslais. 177 Vagis. 60 puslapiu, 20c.
dideliu puslapiu, 35c.
No.160—Apie Po Laikui;
Garsus artistai už jokius pi
No.111—Sziupinis (3 dalis) Per Neatsarguma in Balta
nigus savo vardu ne tiktai ka ant scenos pastate dainos iriskunst. Mamule isz pradžios 1talpinasi sekanti skaitymai: Vergija; Pusiaugavenis; Viesznekeiezia, bet nepavelina nei in
J^ITA
karta
buvo
jau
pasenevos duoda savo pamokini Yla isz maiszo iszlins ; Apie bo pats Jėzus ii’ Miszke Medžiai;
vairumo veikalą, “Meteor Re
Balaikaite - Matusevicziene,
Anglu kalba inversti. Arturo vels” Lindbloom mokyklos
senes karalius, su žila, barz- . mus, bet gaila jai kūdikio ir ka ja ka negalėjo savo liežuvio Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
Anele, isz Marijampolės ap.,
baisiai insižeistu jeida. Jis iszejo syki pasivaiksz- (daro? Mokina tokia mamuže, sulaikyt;
Girtuoklis Jurgis, Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
:
•i Toscanini
i •
salėję. Daugiau kaip szimtas Strazdu kaimo.
gu jo pinna varda kas isztartu jaunu berniuku ir mergaiczįu
czioti, o su juom kartu buvo idant vyrui clarytu ant kersz- Galinga
ypata
galybe meiles; dės ir Kitus Dangiszkus Ka
1
Griszmanauskas, Juozas isz
Anglu tarme Arthur; Operos
dauginus
ponu.
Taip
sau
besi.
to ir suvis neklausytu, kerszi- laganiszka lazdele; Boba kaip nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
sudarė seita gražu chorą.
Medsedžiu km., Plateliu vi.,'
dainininkas Giovanni Marti
vaiksztinejant karalius, pama na žentui, jog czion “fri kon- ir visos bobos; Teipgi juokai, li; Aržiuolas; Uosis; Budyriė.
Kretingos ap.
nelli, vis vadinasi save.Giovan
Gerbiamasis
skaitytojau: •Joczius, Antanas, isz Rim lęs ant kelio pinigą, pasilenke, tre’t ir moteres daug ženkli rodos, trumpi pasakaitymai ir Apie 100 puslapiu35c.
ni, riors tas jo vardas Anglu
Jeigu tu dabar'neturi $182.36 gaila k., Betygalos v., Raseinių pakele ji nuo1 žemes, pasižiūrė na, ant galo skundže vyra pas t. t., 52 puslapiu, 20c. ■
No.166—Apie Sūnūs Malkalba butu John ar Lietuviu
jęs
rado,
kad
tai
buvo
trys
ska

No.112
—
Trys
apysakos
apie
skvajera ir sodina in kalėjimą
savo kiszeniuje, tai tu esi bai ap.
kiaus; Iszklausyta M a 1d a
kalba, Jonas. Bet jis visiems.
tikai, ir insidejo in kisžėriiu. iszrasdami baisiauses priežas pinigai galva-žudžiai; Ražan- Vargszo; Geras Medėjus. 20c..
siai nuskriaustas. Mat, mes sziJuszaitis ir Jusaitytė, brolis
žinomas kaipo Giovanni.
taip ' iszrokojame: Valdžia, ir sesuo Antano Jusaiczio isz Jaunesnieji isz palydu pradė tis. Dukrele, kaipo ne isznoku- czius iszgelbsti nuo smert; Szv.
A0.172—Apie Duktė Mariu;
jo szypsotis, kad karalius ir sio proto mistiną, jog jau vela Kristupą; Juokingi szposelei;
c i • ap.
'
Amerikos Iždo žmones mums Szakiu
Sruolis Isz Lietuvos. 68 prislaMusu lossikes ir Hollywood
dar taįp senas, su žilo barzda, yra luoša nuo syszo moterys Kaip traukt giliukingai Einiki
pranesza kad Amerikiecziai
Krause - Vaitkeviczius, Juo
piu, 20c.
gražuoles visomis pastangomis
dabar turi dvidoszimts asztuo- zas isz Pilviszkiu, Vilkaviszkio leidiesi del trijų skatiku. Ka tes, pradeda vela atgrižinet ir kiti szposeliai, 20c.
No.173—Apie Talmudo Pa
stengiasi sau koki svetima tau
ralius, viską matydamas ir gir stoną mergystes.' Ir ka ant to
No.116—Istorija ape Sieranis bilijonus doleriu. Tai, kai ap.
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isztos pavarde pasisavinti, kad
dėdamas, neatsiliepe nei žodi; sakyt? Isztikro, jeigu toki tė ta. Puikus apraszymas. 119
mes iszrokojame kiek žmonių
Kvasauskas, Vincas.
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
jos galėtu nuduoti tolimos ir
tiktai parėjės namon, prisakė vai, žinotu, o ir mergaite, kas puslapiu, 20c.
randasi Amerikoje ir padalina
Mataitis, Juozas, isz DaugeNo.175—Kuczios Žemaites;
slaptingos ir kitoniszkesnes.
me tuos bilijonus, mes iszroko liszkiu km., Krakenavos vi., kukoriui iszvirti pietus suvisai tai yra stonas moterystes, tai No.119—Keturios istorijos, Gudrus Piemenis; Isz Ko Susi
be druskos. Susėdus visiems tas ne atsitiktu, jog vyras del apie Gražia Haremo Nevalninjame kad kiekvienas turi turė Panevėžio ap.
Jeigu kuris puskeptas nevapietų valgyti, visi valgiai buvo paezios turėtu rastis už grote ke; Luoszis; Viena Motina; darė Anglis; Kaimiecziu Ainiati mažiausia szimta asztuonios
Miliukas, Maikis,
navymai; Eiles; Kokis Budais
; Amerikonas nusiskundžia kad
be druskos; kas ka paims, vis liu kalėjimo.
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus.,
deszimts du doleriu ir trisdePaulauskaitės, isz BeržiniszApgavikai Apgauna Žmonis;
• jam suriku kuria musu pavarde
negardu, ir niekas ne valgo, vi
O kiek czion turime isz tos 20c.
szimts szeszis centus.
kiu km., Kelines vi.
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
isztarti ar paraszyti, tai ežia jis
si sėdi priesz savo valgi. Tada priežasties tokiu nelaimingu
No.120—Dvi istorijos apie Paveikslai. 20c.
Rakauskiene - Raudonyto,
Jeigu
musu
rokunda
kur
kaltas už tai kad jis, ne mes,
karalius, paszaukes viena tar poru! Tam visam kalti tamsus Valukas isz girios; Ant nemunors yra suklydus, mes praszo- isz Kulu k., Skuodo v., Kretin
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
yra bemokslis.
ną, liepe paduoti žirkles, nu tevelei, ka ne tiktai savo duk no. 58 pus., 20c.
me savo mielu skaitytoju gos ap.
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
kirpo tris plaukus isz savo ži reles in niekus pavereze, bet ir
Savickas, Jonas, isz DrasuNo.152—Apie Kajimas, Drū
mums
paaišzkinti
ir
parodyti
Tik pasiskaitykime laikraszlos barzdos ir padavė tarnui del vyru akis užrisza. Jau terp
tas Petras, Nuogalis. 62 pustaieziu km., Joniszkio vi.,
kodėl
visi
mes
dabar
neturėtu

Kitokios Knygos
ėzius, pažiūrėkime in tu Sovie
sakydamas: Eik in kroma ir tokiu niekad gero gyvenimo
1
lapių, 20c.
Sziauliu ap.
me
turėti
tiek
pinigėliu
savo
tu, Ruskiu, Komunistu vardus
parneszk druskos už tuos tris ne buna, norint ir kada in pora
Szipaila, ir jo sesuo Szipaikiszeniuje
!
No.123—-Septynios istorijos! No.178—Tikrausias Kabalas
ir pavardes. Ar jiems sarmata,
plaukus; o sakyk, kad tai plau sueina, ba pagyvena koki lai
lyte, kilę ar tureje giminiu
Stebuklingas Zerkolas; Sida arba atidengimas Paslapcziu
kad mes ju vardu negalime ar
kai isz^karaliaus 'barzdos ! Tar ka, iszsižada savo vyro ir vai
Vyszpy'niu km., Griszkabubrinis Grabelis; Drąsus Szuo; Ateites su pagelba Kazyrom.
nemokame kaip isztarti?
nas iszejo druskos pirkti, kaip ku, o eina su kokiu bulium ant
džio vi., Szakiu a.p.
Kelerą; Senelis; Vargo sapnas; 25c.
‘
jam karalius buvo prisakęs;
sausu giriu.
Virszilas, Juozas.
Apie
Čigonus;
45
pus.,
20c.
Tas, kuris permaino savo
bet kur jis nuėjo, niekur ne gaDirstelėkite ant apszviestu No.127—Trys istorijos apie No.180—-Kvitu Knygute
Jieszkomieji arba apie juos
pavarde, paverezia ja in An. vo druskos už tris barzdaplau- ir dievobaimingu tėvu. Tieje
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
žinantieji maloniai praszortiiL
Duktė Pustyniu; Peleniute; niams. 35c.
gelska, savo kraszto, savo tė
į kins, norints jis visur sake,
norint ir galėtu savo dukteres
atsiliepti in: Consulate General
vynės iszsižada.
kad tai plaukai isz karaliaus lepint ir kaip lelukesi laikyt, Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
180^—-Kvitu Knygute
of Lthuania 41 West 82nd St.,
barzdos. Taip ir sugryžo be bet spire prie darbo ir ne duo No.128—Dvi isztorijos: Val- Draugystėms, del Kasieriaųs
New York 24, N. Y.
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
Lietuvis su permainyta pa
. druskos. Taigi dabar karalius da sėdėt nei valandėlės.
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
Tu ir Asz
No.129—Keturiqs istorijos: kimu. 25c.
varde nėra nei keptas, nei virj isztrauke isz kiszeniaiisi tris
Tokiu tėvu duktere kada ap1 ' tas. Jis niekados nebus tu ne
, skatikus ir padavė tarnui drus- sivyriuoje, -būna gera pati, o ir Ketvirtas Prisakymas Dievo; No.194—Trumpas
Melsva jura
Kataliva-Anglu priimtas, o pats ne
i kai nupirkti. Tarnas iszejo. Ne motina dėl vaiku. Atsiranda ir Keliautojai in Szventa Žeme; kiszkas Katekizmas, pagal iszarba pradžia
Pamylėję
priima savo kilmes. Jis isz tik
> ilgai trukus, jis parnesze už biznierių dukters slankioje Beda; Tamsunus prigauna. 58 guldima Kun. Piliauskio, su
Tai atbegom,
SKAITYMO i karaliaus lĮpstu^ tris skatikus
puslapiu, 20c.
ro yra žmogus be tėvynės.
Tu ir asz...
kampas nuo kampo, bet tokiu No.132—Trys istorijos: Apie nekurtas Naudingais Padėji
M &
! tiek druskas,’ kad visi gardžiai’ mažai randasi.
ir...
mais. 35c.
Basas kojas
Anglorius isz Valencziojs, KoJeigu pavarde nepareiksz ta
!
pavalgė
ir
da
liko
kitam
karGlamonėja
No.196—Stacijos arba KalRASZYMO !■ t ui.
žnas daigtas turi savo vieta;
GALAS.
vi vo kilme, tai tavo veidas tave
Baltos bangos...
varija
Viesz. Jezuso Kristuso
Tegul tasai trumpas pamo
Ka pasakė katras paeziuojas,
y-iszduos.
Mylim jas!
15c.
kinimas pro ausis paguodotu
76 puslapiu. 25c.
Tu taszkaisi,
skaitytoju “Saules” ne nueina
No.197—Graudus Verksmai
JUOKAI
No.133—Dvi istorijos: Neuž
s' Italijonai, Vokiecziai, AngAsz juokiuosi,
ba czion pasiduoda sveika rodą
arba Pasibudinimas prie Apmokamas
Žiedas,
Drūta
Alks

: lai, Prancūzai ir visi kiti di
Gaudau tavo
da kaip augint dukreles idant
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
ni. 62 puslapiu, 20c.
džiuojasi savo invairiomis pa
Jausli Pati
Rankutes...
su Jezuso Kristuso. Knygute
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Teisybe

riksmo. Biednas žmogelis buvo
pasirengęs kožnoj valandoj inszokt in vandeni.
— Drąsiai! Paszauke po
nas N., jau nuplaukem nuo
kraszto!
— Dieve, szauke sodaunin
kas, galva jau prapuolė ant
keiro, ant keiro, ten kur van
duo sukasi. Ach!
Davėsi girdėt pliauszkimas
vandenio, kantrybes biednas
žmogeli jau ne teko, ilgiau jau
laukt negalėjo ir mėtėsi in van
deni. Nuo kraszto, nuo kurio
priesz valanda nuplaukė, davė
si girdėt balsas paezios kuri
iszkelus rankas in virszu szau
ke:
— Gryžkie, Jonai! Ka da
rai? Gryszkie!
Jis vienok plauke vis tolyn
ir tolyn, kas karta iszmesdavo
isz burnos vandeni, jau kaip
tik laikėsi ant virszaus van
dens; tai pasineria, tai vela in
virszu iszkyla.
Žole didele jam perszkadina. Suriko jisai užkimusiu bal
su, paskui mostelėjo in virszu
pora kartu rankomis', Dieve,
gelbėk! Paszauke ir prapuolė
vandenyje.
— Pagclbos!
Pagelbos!
Duokit kogreieziause! Szauke
ponas N. ir nutirpo visas. Iszgazdintom akimi, žiurėjo in sodauninka kuris su ilga szatra
jieszkojo po vandeni. Motere
su baltu parašomi jau szauktie
nustojo. Nutirpus kaip akme
nine žiurėjo in sukanti vandeni
kur biednas žmogelis prigėrė.
Biedno žmogelio pati apalpusi
nuolatos szauke:

pRIESZAlS gulinti kraszta
upes davėsi girdėt verkėntis riksmas. Nutukus motere,
tamsiai apsivilkus, po baltu
parašomi, bėgiojo pakraszcziu
upes • szaukdama garsiai:
Skensta! Gelbėkit! Jisai škensta!
Aplinkui ne buvo nieko, pakrasztiniai gyventojai pietujo.
Po valandėlei visur pradėjo
atidarinėt langus, languose pa
sirodė iszgazdinti veidai. Biednas žmogelis užimtas priesz va
landa kasimu, iszbego ant bal
so, o paskui ji jo pati. Sodauninkas ponstvos N. szoko in
luoteli, uždengdamas su ranka
veidą nuo saules, pradėjo dai
rytis aplinkui, kas dėjosi.
Motere isz kitos puses upes
su 'baltu parašomi ne perstojo
szaukt:
— Gelbėkit! Jis skensta!
Gelbėkit!
— Ak, Dieve mano! Kalbė
jo sodauninkas, nesijudinda
mas luotelyje.
Antveido jo iszsipyle pra
kaitas, užsidegė visas, žiurėjo
in visas szalis; vienlaik, vienok
atėjo jam ant mislies jog jeigu
mestusi in vandeni gelbėt
skenstaiiti, tai ir pats gali pra
pulk Per dvi pėdas nuo jo bied
nas žmogelis žiurėjo in visas
szalis ir paszauke pertraukencziu balsu:
— Matau galva! Juodi
plaukai! Taip, taip! O, kas per
nelaime!
Ir neklausant paezios kuri ji
norėjo sulaikyt, greitai nusi
metė nuo saves marszkinius ir
paantrino paskui agradninka:
Dieve mano! Dieve!
Szaukimas moteres, pervėrė
szalcziu visus ten esanezius ku
ri nuolatos dejavo ir szauke pagelbos.
Atbėgo jau ir guodoti visoj
aplinkinei ponstva N. Matyt
buvo jog visi buvo atsitraukia
nuo pietų: vaikai ju turėjo da
'žiurstukus ant kaklu. Poni N.
drauge su vyru pradėjo praszyt sodauninko:
— Eikie Juozai! Eikie kogreicziailse!
Tuom tarpu biednas žmoge
lis jau buvo luotelyje, užtraukė
sau drueziau juosta ir paantri
no su juokais:
— Eik Juozai! Eik kogreicziause!
Pati biedno žmogelio verke
szaukdama:
— Ne leiskit mano vyro!
Ka jis daro? Gali prigerti.Ka
ji apeina toji ponia?!
Ponas N., atriszo luoteli,
pats inszoko in ji, pagriebė in
rankas irklą ir pradėjo isz visu
pajiegu varytis in ta puse, kur
toji motere su 'baltu parašomi
stovėjo, kuri beveik jau iszrėkt negalėjo nuo nuolatinio

—

Grižkie! Grižkie!

Biednas žmogelis jau dau
giau visai ne pasirodė. Ant
tuszczio ponas N. su sodauninku su szatara jieszkojo tam
daigte kur biednas žmogelis
prapuolė. Tuojaus da daugiau
atsirado luoteliu ant vandenio
ir visi jieszkojo, bet jau buvo
ant tuszczio. Ant vieno luote
lio ppati biedno žmogelio ran
kas laužydama szauke:
— Asz jam sakiau! Jis
mane ne klausė! Bet ne gali
but, kad jis prigėrė! Ponas N.,
pailsės jieszkojimu, atkreipė
luoteli in ta szalt, kur toji mo
tere su baltu parasonu stovėjo.
Ji nuolatos stovėjo kaip suakmenejus.
Tos moteres niekas ne paži
no, nei buvo ji isz tenais. Kada
ponUs N., buvo teip toli'nuo jos,
kai galėjo jo baisa i'szgirstie,
nuėmė nuo galvos kepure ir
drebaneziu balsu paklausė:
— Poni, o kas per nelaime!
Dvi afieros ant kart! Tas ne
laimingas, tėvas vaikelirų paszvente savo gyvastį, idant iszgelbet žmogų kuri. ..
Motere tylėjo nuolatos. Nu
sistebėjas ponas N. paantrino:
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— Tai gal buvo gimine po
nios ? Vyras, gal sūnūs ?
Matere vis tyli.
Ponas N. kalbėjo toliausi;
-— Biednas žmogelis buvo
sveikas. Matyt dabar suvalgė
pietus ir kraujas užliejo jojo
smegenis. Tas pats galėjo atsitiktie ir su ponios, su tuom, su
ponios giminia.
— Tai ne buvo mano gimi-

4-M-*****************-***

ne; tai buvo mano szuniukas!
Atsake ant galo motere ir grei
tai nuėjo szalin nuo kraszto,
turėjo vienok iszgirstie baisa
perverenti visiems szirdis, li
kusios naszlies:
Jos szunies!.. Tai buvo jos
szuo!
— GALAS' —

DEL MUSU VAIKU
Pasaka Apie Seneli,
Senute Ir Žvirbliuką

Vienam Illinojaus mieste,
Atsibuvo vestuve puiki,
Ten gere ir szoko,
Ir vyruku tenais buvo,
Bereikalo tenais už kliuvo,
Kas tenais buvo tai lukaut,
Priek tam pasiliejo ir
kraujai,
Bet kas daugiau buvo,
Tai dabar nesakysiu^
Kol daugiau neparegesiu.'

*

*

*

Dideliam mieste Džiorzia
buvau,
Daug ten riksmo užtikau,
Ant partes ten buvau,
Juoku ir triksu užtektinai
maeziau ,
Kėlės bobeles buvo girtos,
Bet ant kojų tvirtos,
Brangutes baisiai nesutiki,
Ir užnieko baisiai susipyko,
Badai senmerge kvaitulį gavo,
Buteliuką rankoje turėjo
lingavo,
Y ra bobelių geru,
Taipgi gana doru,
Bet, daug ir tokiu,
Ka tik myli guzute.
Kaip tai Klevelande
kėlės sutikau,
Isz nežinių ant ju užklupau,
Per vyru praszymo in ten
;
I
. ■■
. <
! ■ v'. ; '
nuvažiavau.
Bet man jau kantrybia ir
piktumą nesulaikiau,
Kada vyrai isz darbo
pareina,
Vakarienes nesiranda,
O bobelka serga,
Buteliai ant stalo guli,
Sako gyduole tai bent.
Bet geriau padarytu,
Kad tuojaus susivaldytu.
*
*
*
Ka jus mergeles darytumėte,
Jeigu dideliuose miestuose
gyventumėte,
Kur vyrai uždirba daug
mažiau,
O bet gyvena szvariau ir
linksmiau.
O de,l ko, del to; kad moka
gyventi,
Moka. cZedyt, pinigą
nemetyt.
Asz nieko nesakau,
Ba gerai žinau,
Jog kaip prispaudžia beda,
Tai ir taip ju atsiranda
paezeda,
O kaip pinigėliu neturite,
Tai ir be guzutes apsieinate,
O kaip yra tai kerti,
Kaip nėra, tai kenti!

QYVENO senelis ir senute.
Jiedu buvo labai seni. Isz
senumo jiedu ir darbuotis ne
begalėje. Gyveno jiedu pamiszkeje grintelej. Geri žmo
nes jiem suteikdavo maisto, o
miszke da jiedu galėdavo ir
uogauti. Tiktai ta grindele ne
lemtoji; joje buvo bloga gyven
ti : žiema szalta, o vasara drėg
na. Bet jei geresnes neturi, tai
nieko nepadarysi. Taip jiedu ir
gyveno.
Bet vargas jiedu nelabai
graudino, nes prie jo jau pri
prato.
Vaiku jiedu neturėjo, todėl
senelis ir senute labai nuobo
džiavo.
Viena žiemos vakara, siaucziant baisiomis viešnioms, sė
dėjo jiedu savo grinteleje. Se
nelis ir sako:
— Kad nors žvirbliuką sugautuva: ne taip butu mud
viem nuobodu.
'
Senute sako:
O kuo ji penėsime ?
Senelis pradėjo juoktis:
— Ar-gi daugelio žvirbliu
kui reikia: grudu saujele ir
duonos plutele, šitai ir sotus.

Nesuskubo senelis tu žodžiu
baigti, girdi, kad kaž kas už
lango cypia ir lyg sparneliais
stiklan daužo. Iszejo. Žiuri,
o-gi pauksztyte: kaip tiktai
žvirbliukas; beveik suszales,
plunksneles sudraikytos, ir
sparneliai iszpleszti. Paėmė ji
senelis rankose ir insinesze
grintele.
Pamate senute radini ir nu
džiugo. Puolė prie žvirbliuko,
pasitupde ji ant delno ir eme
kvapu szildyti: o kai jis atgijo,
papenėjo ir pagirdė.
Ir apsigyveno žvirbliukas
grinteleje. Pas senelius links
miau liko. Pauksztyte skraido,
czirena, ant pecziaus tupia vi
sai prijunko. Ir seneliai juo ne
gali atsidžiaugti. Tiesa, jiem ir
žvirbliukas buvo sunku maitin
ti, bet jiedu ant likimo nesi
skundė.
Sztai praslinko žiema. Kovo
menesi nutirpo sniegas, pieve
lėse pradėjo žole želti. Ir žvirb
liukas panorėjo liuosybes.

— Tai nedėkinga paukszte!
— Liaukis senute, pasakė
senelis, pauksztyte Dievas su
tvėrė liuesai gyventi; jos ne
valia uždarius laikyti.
Bet senute ilgai verke ir ne
galėjo nusiraminti.
Sėdi karta vakare senute
prie langelio ir manstijo:
— Nebėra mano vaikelio,
mano mielo žvirbliuko, kas da
bar mane paguos, mane sena
nuramins? Kas, Kas?
— Asz! Staiga durys pasi
girdo balselis.
Kruptelejo senute, ir nuste
bo vos neiszsigando. Stovi ant
slenkszczio berniukas ir tiesa
in ja rankas.
— Senute, tai asz.
Dar labiau nustebo senute.— Kas? Keno tu? Klausia.
— Niekeno, atsake berniu
kas.
— O isz kur?
Isz sodžiaus.
— O kame tavo tėveliai?
— Ju nėra. Pas mane nie
ko nėra.
Atsistojo tada senute, ir jos
akyse džiaugsmas sužibėjo. Pa
ėmė ji berniuką už rankos ir
tarė:
— Tai eik pas mus gyventi
vietoj žvirbliuko.
Paėmė seneliai pas save ber
niuką už sunu ir vėl laimingai
gyveno. Pavadino ji Žvirbliu
ku. Pradėjo jis augti, priemusiems tėveliui ir motutei padė
ti. O kai užaugo, pastate jie
dviem szilta grinezia, maitino,
girde juodu ir iki mirties slau
ge.
— GALAS —
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koje ir meileje iki vėlybai se
natvei gyveno ir mokėjo savo
vaikelius užaugint dorybei.
Jau sžiandien tas Lietuvoj isznyko. Mergaites žąsis ganyda
mas, daugiau žino ka priesz 40
metu suaugus mėtere 'žinojo;
pirma be ganydamos mergai
tes audė pakelaites-n- juostas,
arba skareles mezge, sžiandien
tokios mergaites nesidrove
drauge su piemenais kiaulele
muszt o, tegul kas dirsteli in
girinikiszkus piemenius ir pie
menes ka po gires da gano!
Pirmu mergaites daejusios
16 metu, nevalė buvo rastis ant
veseilios ir kitokiu zobovu,
sžiandien ko i?e visos mergaites
su szlapiom panosėm nesidro
ve rastis ant radynu ir ant
kriksztynu. O-gi kas dedasi ant
blikiu, ant veselku, per atlai
dus ir gryžtant isz atlaidų!
Priesz 40 metu ant veselku
jokio papiktinimo ne buvo;
jaunu ne matei, tiktai keturi
vyrai ir tiek mergų, mergos
stovėjo kampelije grineziose
kaip avis susiglaudė, vyra prie
pecziaus prie paties uszpeczkio.
Gimines ir kaimynai, vyrai
paeziuoti prie vieno stalo o mo
teres prie kito, gere aluti savo
darbo ir be arielkos neapsiejo,
bet girtu ne buvo, o nei plėvonms vietos ne buvo. Sziandiengi jaunieji užėmė vietas senes
niu; tieje sėdi už staleje kožnas su savo merga, o tevelei
prie paskutinio stalo.
Sunkus tai yra atminimas;
apie, senovės ir tė'birius laikus.
Aszaros nenorint spaudžes isz
’ I akiu.
Paliksime Lietuva ir taji atminti-apie senovės Lietuviu
būda o dirstelekime in Lietu

LUOMAS :: ::
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^AKRAMENTAS tai yra di
delis Vieszpatije Kristuje
ir Bažnyczioje (Efez. N. 32).
Namas ir turtai duoti buna
nuo tėvu; bet iszmintinga pati
tai nuo paties Vieszpaczio,
(Priežodžai Salomono XIX 14)
Vyrai mylėkite paezias jusu,
kaipo Kristusas numylėjo Bažnyczia ir pats save iszdave už
ja. (S. Pov. in Efez. N. 25).
Paezios tegul buna atsidavu
sios vyrams savo kaip Vieszpaeziui, nes vyras yra galva
paezios, kaip Kristusas yra
galva Bažnyczios. (S. Pov. in
Efez N. 25).
Prilauki motere yra karūna
vyriui savo, o paleistuvinga
pati, buna liga kauluose savo
vyro. (Priežod. Sal XII 4).
Moteryste yra priskirta prie
Sakramentu, o kuriuos tai Sak
ramentas tas Vieszpats Iszganytojas pastanavijo.
Senovės gadynėje suvis ki
taip rengėsi in ta svarbu SakNulindo seneliai, ypacz se
ramenta. Ypatingai tarp Lie
nute. Ji žvirbliuką labai pamy
tuviu. Tankiause jaunikis ne
lėjo, kaip tikra vaika. Vienok
pažinojo savo ateinantes drau
atėjo laikas skirties.
ges gyvenime, tas pats ir mer
Velykų pirmąją diena atida gina nepažino savo ateinanrė senelis grineziutes Įauga ir czio vyro. Tėvai ir turėjo ant
tarė žvirbliukui:
galvos pasirūpint dėl savo sū
— Gryžk, sveikas, žaliojon nelio paezios, o del saves margirion ir melskis už mudu. Ba czios ir tai dorai užaugintos,
tu dabar ne mirsi, o mudu gra baimėje Dievo, darbu motežiai minėsi. Ir mudu tavęs nie riszkiu iszmokinta, kaipo: ska
reles megst, juostas ir pakeles
kados neužmirszime.
aust,
verpt, sint ir visa, naujinę
Suczireno žvirbliukas, purpt
ir iszskrydo pro Įauga. Senute luoba. Jaunikaitis pažindavo
Atsimink! Mielas Skaityto
savo ateinante drauge dienoje
jai kad nuo tavęs priklauso vos spėjo surikti. Puolė ji prie vinezevones.
lango žvirbliuko sulaikyti, bet
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
Nežinojo priesz tai, kas tai
jau buvo per vėlu: žvirbliuko
si, ja indomausies, ar laiku at
nei nebematyti. Apsiverke se apie mergas sukinėtis arba, kad
silyginsi, ar ja paremsi!
mergos szaipytusi priesz vy
nute ir liūdnai tarė:
rus, už tai sueja in pora šutaiPirkie U. S. Bonus Sžiandien!

reles ar ne, leidže! Bile isz gal
vos, bile už vyro. Linksma veseile, dukrelėj gražu ir persta. • b : ' i ' 1 • ■ . t < • . i.
to sau stoną moterystes, ktio
no saldžiause. Po ves'eilei, ka
da pagyvena koki laika, dukre
le pradeda liūdėt pas tėvelius.
Czion vela reike virtie valgyt,
o nemoka., vyras už tai sznairuoje; czion vela reike dai*bines drapanas skalbt vandenio
paszapuot dėl nusiprausinib
sunku! Norėtu kas diena keiides valgyt arba guma kramtyt.
Czia vela vyras juokėsi! Ka
ežia daryt? Reike mamai pasi(Tasa Ant 2 Puslapio)

Istorija Apie...
“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimas
apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.
’
Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Ant Gavėnios

J

No. 198 Gromata arba Muka
musu Iszgany tojaus Jezuso
Kristuso, peraszyta isz gromatos rastos grabe musu Iszganytojaus Jeruzolime 10c.
No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą,
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.
No. 202 Novena, Stebukline,
go Medaliko Dievo Motinos
Garbei 15c.
No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kuri. Piliauskio, su nekuriais naudin

vius Amerikoj.
Ne galima, sakyt, jog visi’te- gais padėjimais 35c.

vai ka turi dukteris yra nepro No. 196 Stacijos arba Kal
tingais. Saugok Dieve! Bet di varija, 15c.
No. 197 Graudus Verksmai
desne dalis yra tokiu tėvu, ka
ne žino kaip patys gyvena ir arba Pasibudinimas prie Apkaip savo vaikelius ypacz duk- mislinimo Kanczios Viesz. Mu
teres augina. Pas mus Lietu su Jezuso Kristuso. Knygute
voje mergina, da ne pabaigus reikalinga ant Gavėnios, pagal
16 metu, ne gali teket už vyro. senoviszka būda 15c., pagal
O czion brangus Dieve! Vos Nauja būda 25c.
No. 203 Tretininkių Scrappabaigė 14 metu, ne moka iszvirt valgyt, padaryt duona, su- phiszkas officium 15c.
Užsisakant knygas, reikia
taisyt prairusi drabuži, o tegul
vyras pakalbina, tai ne bijokit paminti tik numeri. Pinigus
siuskite per paczto Postal Note
su tuom moka apsieiti.
Tiek to, tegul teka už vyro Money-orderi arba Express
ba kaip priežodis sako: Ne rei Money orderi. Nepamirszkite
kė gailėtis anksti kėlus ir jau dadeti 10 c. ekstra del prisiunl''
timo
kasztu.
Adresas:
nai isztekėjus. Labai gražu,
No. 400 Ramybes Szaltinis
bet ir mergele norinti greit iszmalda
knyge, graži knygele,
teket, privalo pirma iszmokt
darbus reikalingus del mote puikiai ir drueziai apdaryta,
ries, o ir žinot, koki yra priva plonais kietais sukrinais apda
lumai paezios del vyro ir mo rais, auksuoti lapu krasztai.
3^4 x 5 col. didumo, 544 .pus.,
tinos del vaiku^
Ne viena mamule, turėdama Tiktai $4.00.
Saule Publishing Co.
kėlės dukteres, vos vyriause da
Mahanoy City, Pa.
;
auga pusmerges luomą, tuo
_________
tjaus dairosi apie žentelius; ne
žiūri ar yra atsakantis del duk Pirkie U. S. Bonus Sžiandien!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir į
... MALDA . . .g ’
Motinos Szvencz.
1,

.

Sapnas Motinos Szvęncziausios,
mieganėzios
ant, kalno Alyvų, žemei
Batanijos,
bažnyczioj
Szv. Mykolo Arkąniuolo.

Knygos Did. 3%x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.
SAULE PUBLISHING CCL,
MAHANOY CITY, PA. U.Š.Ai

į

—---- --------------- ----------------lia, Kovo 2-tra diena pripuola
pirma Gavėnios Nedelia.
— Senas miesto gyvento
jas Vincas Žagarinskas, kuris
gyveno pas savo duktere Ag
nieszka, 106 W. Market uly.,
numirė Utarninko ryta, apie
deszimta valanda. Velionis nesveikavo per daugelis metu.
Gimė Lietuvoje, atvyko in
Amerika daugelis metu atgal.
Paliko tris sūnūs: Jurgi, mies
te, (isz kur laidotuves invyks,
433 E. Mahanoy uly.) Tamosziu, Chicago, Ill., Vinca, mies
te. Dvi dukterys: Paulina, pa
ti Theodore Atl^ausko, Potts
ville ir panele Agnieszka, mies
te, taipgi 8 anukus ir 8'proanukus. Laidotuves invyko Petnyczios ryta su Szv. Misziomis
Szv. Juozapo bažnyczioje, de
vinta valanda, ir palaidotas in
parapijos kapines. Graborius
L. Traskauskas laidojo.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

“Komunizmo Pedsakos Euro
muose.
Jis negalėjo susipažinti su poje.”
žmonėmis, susidraugauti. Jis | “Musu slaptas požeminis
negalėjo nei savo draugams veikimas ir jo darbininkai yra
pasisakyti kur jis randasi ar iszdaline devynis tukstanezius
raszteliu Lietuviu kalba Lietu
kur gyvena.
O visa ta laika jis turėjo voje,” sake Kunigužis Jansen.
tukstanezius doleriu, kurie jam “Mes dabar spausdiname ir
nieko nereiszke, nes jis negalė rengiame deszimti tukstaneziu
Naujo Testamento knygeliu,
jo ir bijojo juos praleisti.
Nežiūrint to kad jis tris sy kurias mes visais galimai bu
kius pabėgo isz kalėjimo, jis dais stengsimies iszplatinti pa
dvideszimts metu isz savo pas vergtoje Lietuvoje.”
Jis sako kad dabar galima
tarųjų dvideszimts asztuoniu
tikrai pasakyti kad daug tu
yra paleidęs kalėjimuose.
Tai koks ežia szvelnumas to rasztu pasiekia Lietuvius Lie
kio nabago, kuriam kiszeniuje tuvoje ir kad tas misijos dar
bas turi gražiu vaisiu, nežiū
pinigai dega?
rint
visos Sovietu priespaudos.
Razbaininkas “Vincukas”
pradėjo savo “darba” dar jau “Be abejo Kristaus mokslas
nas būdamas. Kai jis buvo pasiekia tuos nelaimingus Lie
septyniolikos metu amžiaus, jis tuvius, bet,” jis primena, “tovos ne vos iszsisuko isz val kis Dievo mokslo skelbimas su
džios ranku, kai jis pasivogė daro baisu pavoju tiems kurie
viena jauna mergina, ir paskui drysta ta mokslą skelbti.”
Kunigužis Jansen yra Szveinsimaisze in žmogžudyste.
Dvideszimts trijų metu bū das. Jis tapo Lietuviu misijodamas jis buvo sugautas va nieriumi kai atvažiavo in Ame
giant ir buvo nuteistas ant pen rika, 1922 metais. Jis ežia atva
kių metu in Sing Sing kalėji žiavo mokintis teologijos, Die
mą. Nei metai nepraėjo kai jis vo mokslo Baptistu Seminari
buvo paleistas isz kalėjimo jis joje, Chicagoje. Czia jis susipa
su kitais pasivogė $129,000.00, žino ir susidraugavo su Kuniir už menesio buvo vėl sugau gužiu Anton J. Gillies, kuris
tas. Szita syki jis gavo trisde- insteige Lietuviu Misijonieriu
szimts metu in ta pati kalėji Draugija, Chicagoje. Jis sako
kad randasi daugiau kaip visas
mą.
Už dvieju metu jis isz szito milijonas Lietuviu sziame
kalėjimo pabėgo, apvogė dvi kraszte. Jis sako kad jo ir jo
bankas, viena New York mies draugijos darbas yra pasiekti
te, kita Philadelphijoje; buvo visus tuos Lietuvius.'
sugautas ir buvo vėl nuteistas
ant dar dvideszimts penkių
SNIEGO VĖTROS
metu in Eastern State kalėji
mą. Jis deszimts metu ežia iszNAUJOJE
tupejo. Du sykiu jis buvo su

pakils net visa czverti.
Szita automobiliu apdrauda
bus brangesne ne tik ant savo
automobiliaus, bet ir ant apsi
draudimo priesz kita automo
biliu, kuri mes galėtume sumuszti ar žmogų kuri mes ga
lėtume suvažinėti.
Bet szita didesne apdrauda
yra taikoma tik dideliems
miestams. Mažuose miesteliuo
se, kaip pas mus ir musu apy-1
linkeje, apie Mahanoy City,
dar vis bus ta pati apdrauda,
tie patys mokeseziai.
Daug automobiliu draiveriu
ir savininku jau yra neteke sa
vo apdraudos, ir kompanijos
juos nepriima del tos apdrau
dos, nes jie per daug sykiu susimusze su savo automobiliais
ir dabar jau negali apsidraus
ti, Tokie žmones turi pristaty
ti suvirsz deszimts tukstaneziu
doleriu kaucijos pirm negu
jiems valia draivinti automo
bilius szioje valstijoje. Jie ga
li draivinti automobiliu ir sau
važinėti be jokios apdraudos
ar kaucijos, bet jeigu kas atsi
tiktu, jeigu jie pakliūtu in ko
kia automobiliaus nelaime, tai
tada jau jiems butu tikrai ries
tai.

vos himnus, o taip pat sudai
navo keletą dainų programos
iszpildyme. Vincas Jenuszkaite gražiu liaudies dainų iszpildymu pavergė minėjimo daly
— Laidotuves a.a. Elzbie
vius, kurie jai audringai pa
tos Valincziu vienos (kuri pasi
plojo. Alfonsas Petrulis labai
mirė Ketverge, Vasario 11-ta
vykusiai paskaitė keletą musu
diena), invyko Seredos ryta,
poetu
kuriniu. Kalbas pasakė:
Vasario 19-ta , isz Graboriaus
Adv. A. Solvest (SalvestraviL. Traskausko kopjyczios, 535
czius), N. J., szeimelio narys,
W. Centre uly., ir palaidota in
Prel. Jonas Balkunas, Adv, K.
L. D. V. K. kapines FrackvillePaulis, buvęs N. J., szeimelio
je.
narys, Prel. Ignas. Kelmelis ir
— Subatoj pripuola Szv.
pedagogas Stasys Jaksztas.
Petro Domijono, o Tautines
Programai pasibaigus, sveVardines: Varguole. Ir ta die
cziai ir programos dalyviai bu
na: 1950 metuose, Vengru val
vo pavaiszinti. Vaisziu paruodžia pareikalavo kad Amerika
szirau rūpinosi Izabela Diliene.
su Anglija sumažintu savo dar
Minėjimo vadovybei pasiū
bininku skaicziu savo Ambasa
lius ir visiems dalyviams prita
dose tame kraszte, Vengrai sa
riant, priimtos rezoliucijos del
ko, kad daug tu darbininku
sustabdymo masinio nekaltu
yra tu krasztu sznipai; 1565 m.
žmonių žudymo Bolszeviku už
Lietuviai pergalėjo Rusus ties
imtuose
krasztuose, o ypatin
Ivanslavu; 1945 m., Turkija
gai Lietuvoje. Rezoliucijos te
paskelbė kara priesz Vokietija
Shenandoah, Pa. — Antanas
legramomis
pasiustos: JAV
ir Japonija; 1942 m., Japonu Greblikas, isz Girard Manor,
Prezidentui, H. Trumanui,
submarines, povandeninis ka- pasimirė Utarninko ryta 6 va
Valstybes Departamentui, Spe
riszkas laivas pasirodė prie landa, savo namuose. Velionis
cialiai Užsienio Reikalu Komi
Santa Barbara miesto ir pa nesveikavo per visa meta. Gi
sijai ir New Jersey valstybes
leido szuvius isz savo anuotu mė Lietuvoje. Kitados gyveno
senatoriams. Su apgailestavi
stąeziai in ta miestą; 1942 m., Shenadoryje ir Mahanojuje.
mu
tenka suminėti, kad New
Juodose mares žuvo septyni 20 metu atgal apsigyveno in
Jersey valstybes Gubernato
szimtąi ir penkios deszimts žy Girard Manor. Paliko savo parius nepatenkino praszymd
du, kurie važiavo ant laivo ezia Antonina ir sekanezius poKITA EROPLANO Vasario 16 d., paskelbti Lietu
‘‘Struma” kuris susprogo pen vaikus; keturis sūnūs: Segiuviu Diena, paaiszkindamas
kios mylios nuo Istanbul uos sza ir Vaiteka Lazauskai isz
NELAIME
laiszku, kad ta diena jau yra
to; 1565 m., Lietuviai pergalė Philadelphia, Juozą Lazausku,
proklamuota kitam tikslui.
jo Rusus ties Ivanslavu.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Pocatello, Idaho ir Petra kuris
Lietuvos laisvinimui ir Lie
— Kita sanvaite: Nedelioj tarnauja armijoje Korėjoje.
tuviu paszelpimui dalyviai ga
Tarp tu keleiviu buvo vie
pripuola Quinquagesima Nede- Dukterys: Marie, pati Jono
na nuoszirdžiai aukavo, kaip
nuolika moterų ir keturi maži
lia, taipgi ta diena Szvento Mo- Butsvinko, Juozafina, pati
seka:
vaikai.
tiejo, o Tautines Vardines: Sir Juozo Butsvinko, Frackville;
Juozas Kralikauskas $50.;
Eroplanas sudužo in keturiu
tautas; Ir ta diena: 1945 m., Teresa Lazauskiute, Brooklyn,
tukstaneziu szesziu szimtu pė SLA 245-toji kuopa $20.; A. S.
Egipto Premieras nužudytas, N. Y., ir Adele, pati John Po
ANGLIJOJE
du aug'sztumo Mount Rose kai Trccziokas $20.; Petras Kazakai jo krasztas paskelbia kara well, Girard Manor. Kūnas pa- gautas kai jis stengiesi isz ka
na, apie keturios deszimts my nauskas $15.; Antanas Vit
priesz Nacius; 1950 m., Mainie- szarvotas L. Traskausko kop- lėjimo pabėgti. Bet treczia sy
(Tasa
Nuo
1
Puslapio)
kauskas $12.; Aukavo po $10
liu nuo Palermo miesto.
riu Unija patraukta in teismą lyczioje, 535 W. ' Centre uly., ki jam pasisekė, bet buvo grei
'o
Ant to eroplano buvo penki sekanti: Gediminas Ivanaus
pąsiaiszkinti . kodėl ji nepa Mahanoy City, o laidotuves in tai sueziuptas. Bet ir vėl jis kai audra jtl valtele apvertė.
lakūnai ir darbininkai ir dvi kas, Žebrauskiene, Kazys Sziklausė insakymo nestraikuoti vyks Sukatos ryta, su apiego- pabėgo ir nuo to laiko jis slaps
Sniego
yra
prisnigta
nuo
deszimts szeszi keleiviai. Ant paila, Jūratė Barzdukaite, Si
minksztos augliu krasztuose. mis Apreiszkimo Paneles Ma tiesi kaip koks visu medžioja
pusantros ligi dvieju pėdu vi eroplano buvo virszininkai tos monas F. Gudas, N. N., Kun.
rijos bažnyczioje, Frackvilleje, mas žvėris.
— Panėdelyje p r i p u o 1 a
Tai koks ežia szvelnumas ar sur, o sniego pūgos kai kur yra eroplanu kompanijos, kurie Pranas Bastakys, Prel. Ignas
9:30 valanda ir palaidos in pa
net ligi sto^u.
Szvento Valburgo, o Tautines
važiavo in Entebbe, Rytu Afri Kelmelis, Pranas Petrulis ir
gudrumas? Jis daug pinigu
rapijos kapines.
Vardines: Regimantas. Taipgi
prisivogė, bet kokia jam nau Deszimts tukstaneziu preky ka pasitarti apie nauja vieta Vladas Dilis. Po $8.00, Motie
ta diena: 1950 m., Maskva pa
Pottsville, Pa. — Kazimie da isz tu pinigu buvo? Kai jis binis laivas, tankeris, nuo Cape tos kompanijos eroplanams nu jus Zujus ir Mykolas Klimas.
skelbė inkurima naujo Laivy
Aukavo po $7.00, Jokūbas Stu
ras A. Szamis, 53 metu amžiaus netupejo kalėjime, jis slapstie Cod uosto buvo jurininku ap sileisti.
no; 1831 m., Pirmu kartu Lie
leistas.
Jo
visos
mažos
valte

kas,
Pr. ir E. Skirmantai ir Al
isz miesto, kuris sirgo trumpa, si nuo policijantu ir nuo visu
tuviai pareikalavo Czaro val
bertas Janusauskas. Po $5.00
laika, pasimirė Good Samari teisingu žmonių. Ar tai dyvai les yra dingusios, kas parodo
Pasiskaitymo
Knygeles
džios panaikinti bandžiavo
kad
visi
jurininkai
ta
savo
lai

aukavo: Vytautas Kvedaras,
tan ligonbutė- Pottšvilleje. kad jis pats jau sako kad jam
Lietuvoje; 1848 m., Karalius
vą
apleido
toje
audroje.
J.
Kazinauskas, Matulionis isz
Daugelis metu atgal velionis jau insipyko, ir kad jam butu
Trys
Istorijos
Louis Philippe 'buvo nuo Pran
Lakūnai dabar ant mariu
Flemmington, Leopoldas Cigyveno New Philadelphijoje. geriau jeigu jis dabar pasimirApie Irlanda arba Nekaltybe
cūzijos sosto nuverstas ir ta
jieszko
tu
jurininku
kurie
ap

liauskiene,
E. J. Tumas, J. ir P.
Kitados dirbo del Pennsylva tu?
Suspausta; Robertas Velnias;
meta antra Prancūzijos Res
leido savo laiva ir iszsigelbejo
Levickai, Vincas AmJbraziejus,
nia Geležinkelio Co. Prigulėjo
Medėjus; Kaip Kuzma Skrippublika 'buvo insteigta; ir ta
su
tomis
mažomis
valtelėmis.
Paulina Strupiene, J. Prapuo
prie Szv. Kazimiero parapijos
korius liko Turtingu Ponu.
diena sueis 43 m., kai uždėto jas
Bet iki sziol nei vienos tos
lenis, Kun. A. Tosoraitis, An
St. Clair. Paliko paezia, sunu, KUNIGUŽIS
Per paczta, 35 Centai.
“Saules” a.a. Dominikas T.
valteles
lakūnai
neužtiko.
tanas Stuknys, Jonas Glebus,
St. Clair. Paliko paezia, dukte
Boczkauskas mirė. — 1909 m.
Zigmas Kungys, Juozas Škė
UŽ LIETUVA
re, ir trys seserys.
Velniszka
Maluna,
ma, Albertas Arminas, Petras
— Utarninke pripuola Fe
APDRAUDA
Macziulaitis,
ir L. B. Norkūnai.
likso Aleksandro, o Tautines “SZVELNUS
Stebuklinga Puodą,
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
PABRANGO
Vardines: Gerdinis: Taipgi ta
Aukavo po $2.00: Alfonsas
Maluninkas
Pabėgo
VINCUKAS
”
diena: 1936 m., Amerikos Karo
Petrutis,
K. Dolinskas, B. Suveik visados misliname apie
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
dzinskiene, A. Stukiene, Armi
Sztabas užima valdžia Japoni
Katalikus, bet ir kitu tikėjimu Per Daug Automobiliu
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
niene, A. Kerszys, P. Szleivys,
joje, kariszka valdžia paskelb
Lietuviai taip pat darbuojasi
Adresas:
Susimusza
ta; 1947 m., Lewis W. Douglas kai du policijantai ji už kal- ir rūpinasi tais paezias klausi
SAULE - Mahanoy City, Pa. Ignas Štokas, Stasys Strolis,
paskirtas Amerikos Ambasa- nieriaus nustvėrė szalia jo au- mais ir rupeseziais.
Vyt. Szirvydas, Petras BiekPHILADELPHIA,
PA.
—
doriumui Anglijai. Vasario tomobiliaus New York mieste.
sza,
Prane Lazdyniene, Kazys
Kai Lietuviu Misijonieriu
PASEKMINGAS
Automobiliu
apdraudos
kom

Jasaitis, Stasys Skripkus, Ra
(Feb.) menesis jau baigėsi.
“Jau man insipyko,” jis po- Draugyste buvo sutverta 1923
panijos
gavo
isz
valdžios
pavesa
Jaksztas, Meczys Žeimys,
licijantams
pasakė,
‘
‘
geriau
metuose, Chicago j e, jos tikslas
— Seredoj pripuola “Pele
VASARIO - FEB. 16 D. Vladas
linima
pabranginti
visus
ap

Aleliais, Kazys Jasai
buvo skleisti Evangelija pen
nu Diena,” taippgi “Pirma kad asz numireziau!”
draudos
automobiliu
mokestis,
M.
Petkunicnc,
Vyt. Iva
MINĖJIMAS
Per penkis metus jam pasi kiems milijonams Lietuviu iszGavėnios Diena” ir pasninkas.
czius, nes per daug automobi
nauskas, Ona Stroliene, KatryBarstikimas pelenais, nes mu- sekė slapstytis nuo policijantu. sisklaidžiusiu po visa svietą isz
liu
susimusza
ir
kompanijos
tu

na Graudusziene, Geraitis,
Newark,
N.
J.
—
New
Jersey
,su kūnas daug prasižengė, o Per tuos penkis metus jis gyve Lietuvos.
Bet dabar szitos draugijos ri baisiai daug pinigu iszmoke- Lietuviu Tarybos rupeszcziu, baitis, Pranas Jokūbaitis, Ana
norints per tais 40 dienas tru no baimėje, negalėdamas nei
ti.
kaip ir pirmiau per 33 metus, stazija Zitkiene, Vaiczkus, Ed
puti susivaldykim! Kita Nedc- ant vieno pasitikėti, nedrysda- tikslas yra palaikyti gyva Liemas nei su vienu žmogumi susi tuviszka žodi paezioje Lietuvo Kita, gal ir dar svarbesne buvo surengtas Vasario 16 d., vardas Sziszas, Prel. J. Balku
draugauti. Visi buvo jo prie- je, kur apie trys milijonai Lie priežastis yra tai, kad dabar minėjimas kuris visais atžvil nas, Adv. A. Solvest, Adv. Ka
zys Paulis, Kostas Liaudanstuviu gyvena po Komunistu ir pataisyti sudužusi automobiliu giais buvo pasekmingas.
|L. TRASKAUSKAS J szai, nes jis nei ant vieno nega Sovietu
daug
daugiau
kasztuoja.
Iszkilmas pradėtos dalyvau kas,' Kriet. Vec-Zemelis, Ona
nagaika.
i
_ __
•* lėjo pasitikėti. Jo paveikslas
jant
Newarko Lietuviu Vete Kasperiene, Jonas LiudvinaiDabar
vienas
geresnio
auto

t LIE TUVI S Z KAS J buvo visuose policijantu kam Raportai ir žinios kurios at
*
GRABORIUS
J bariuose, visur ant paczto len eina isz anapus tos geležines mobiliaus sparnas pataisyti ranu skyriaus Vėliavos Garbes tis, Dr. Raczkauskas, Dauksza,
* Laidoja Kunus Numirėliu. J tos.
sienos parodo kad szitos drau kasztuoja daugiau kaip szimta Sargybai, kurias atidarė N. J. Povilas Paszkeviczius, F. A.
* Pasamdo Automobilius Del J
Jo pasivogti pinigai pradėjo gystes darbas nesza gražu vai doleriu. Ir dar kita priežastis L. Tarybos pirmininkas Jokū Vileita, G., ir K. Trecziokai,
yra kad dabar tiek daug auto bas Stukas. Invokacija paskai Pranas Vileikis, Julius Paknis,
* Laidotuvių, Kriksztyniu * jau ir peleti ir puti, jis negalė siu.
$ Vestuvių Ir Kitokiams J jo jais naudotis. Per tris metus
Kunigužis Gunnar Jansen, mobiliu randasi ant vieszkeliu, tė vietines Lietuviu parapijos Juozas Carolis, Petrene Žiugž*
::
Reikalams
::
*
tos draugijos sekretorius kal kad susimuszimai beveik ne- Klebonas Prel. Ignas Kelmelis. diene, Juozas Statkeviczius,
* .
* jis slapstiesi Brooklyn© uly‘ ‘ Rūtos ” Radijo ansemlblis Stasys Poczius, Leonas Gau•5S 535 WEST ------*
iszvengiami.
CENTRE STREET * cziose su valkatais; pirm to jis bėjo in Immanuel Christian
*
Telefonas Nr. 78
4 dirbo už penkios deszimts dole Assembly bažnyczia. Jo pa
Kai kuriose Philadelphijos vacl. muz. Alg.- Kaczanauskui bas, Adv. Jonas Petrikas, Dr.
* MAHANOY CITY, PENNA.
Į
riu ant menesio bednuju na mokslas buvo užvardintas: miesto vietose szita apdrauda sugiedojo Amerikos ir Lietu J. Stąknevięzius, ir Ella Kati

Žinios Vietines

mc-H-H**-M-»t*1<**-K-|c********1c*-K-»
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i

lius. Po $3.00 aukavo: Kavair Jurgis Leleszius.
Smulkesnes aukos $65.91.
Isz viso surinkta $561.91.
New Jersey Lietuviu Tary
bos vardu nuoszirdžiai dėkoja
me visiems prisidėjusioms prie
Vasario 16 d. minėjimo sek-s
iningumo, o ypatingai aukoto
jams už gausias aukas ir pro-;
gramos
dalyviems už gražia ir
turininga programa.
Jokūbas Stukas, Pirm.; Pra-'
nas Petrulis, Ižd.'; A. S. Tre-^
cziokas, Sek.

DEL MUSU VAIKU
Pyragėlis
Žaidėjai eilion sustoja. Už
pakalinis deda priekiniam ant
pecziu rankas. Pirmasai eiliojo
tai duonkepys, o visi kiti 'žai
dėjai, krosnis, galinis gi-pyragelis.
Prie duonkepio prieina pirk
lys ir klausia :
— Kame mano pyragėlis t
Duonkepys atsako:
— Jis už krosnies miega.
O pyragėlis tuo laiku suszunka:
— Ir bėga, ir bėga!
Tuos žodžius sakydamas py
ragėlis rūpinasi kaip nors nu
City, priekin
Pa.,U.S.ir
A. j«
bėgti Mahanoy
eilios szonais
atsistoti prieszais duonkepio.
Tiktai,
. . . Duonke
$1.00 ;i
Pirklys-gi
ji gaudo.
pys taipo-gi
vienojCo.,
vie
Saulenestovi
Publishing
toj, o vis skuba pyragėlio lin
kui.
Atsistojęs prick eilios, pyra
gėlis lieka duonkepiu, galinis
gi, pyryageliu, o pirklys vėl
privalo Pinigai
pirkti. reikia siusti su ' f
Bet jei pyragėlis užsakymu:
sugaus, tai ;•
pyragėlis essti pirkliu, o pirk
lys duonkepiu.
Tokiu 'budu roles nuolat,keicziasi ir kuo dažniau tai daro
ma, tuo linksmesnis žaidimas.

Gabeleliai
____ ■ :
Sapnavo Onyte kisielių, bet
szaukszto neturėjo. Atsigulė su
szauksztu. Kisieliaus nebesapnavo.

Gluszas norėjo isz šieno jaus
padirbti irklą; irklas neiszejo
tai nors verpstą gamina; verp
stą taipogi netikės, tai nors
pciliakotis gal iszais? Ir peiliakotis neiszejo, ir padirbo glu
szas isz sienojaus dantims
krapsztyti szipuleli.
— Tinginy! Lipk nuo pecziaus, atidaryk duris: sudeg
si! Paduok kaczerga, negaliu
ranka duru pasiekti.

Szunic, ko loji?
' Vilkus
gazdinu. — Szunic, kam uode
ga parieti ? — Vilku bijau.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

5

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 514 cok pločio ![
Iszaiszkina sapna ir kas
ateiteje stosis. Su priedu
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos popieros virszeliuose. :: :: ];
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