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Isz Amerikos
APDEGE

bažnycziaĮ
Gaisras Užtiktas,
Užgesintas
PHILADELPHIA, PA. —
Szvento Andriejaus, Lietuviu
Kataliku bažnyczia, Northside,
apdege, Subatos nakti. Gerai
kad gaisras buvo laiku užtik
tas ir tik klapcziuku zakristija |
sudege. Bet ir taip labai daug
iszkados buvo padaryta.
Kaip tas gaisras prasidėjo
dr nežinia. Bet mums iszrodo
kad ežia policija turėtu gerai
viską peržiureti ir isztirti. Per
daug bažnycziu netikėtai užsi
dega, ir beveik visados Suba
tos vakara, nakti ar anksti Ne
dėlios ryta. Iszrodytu kad ežia
galima būti kokia priežastis,
kaip tai kad kas bažnyczias tyczia uždega ir pasirenka laika
kada Kunigai ar kiti prie bažnyczios darbininkai ir dvasiszkiai yra labiausiai užimti.
Ne taip seniai kita Lietuviu
bažnyczia panasziai užsidegė,
South Philadelphijoje, Szven
to Kazimiero bažnyczia. Szita
visiszkai sudege. Ir ežia gais
ras isztiko Subatos-Nedelios
nakti.

NUOTAKA SUIMTA

Slaptomis Invažiavo
Isz Kanados
SALISBURY, MD. — Asztuoniolikos metu amžiaus rau
donplauke Kanadiete, buvo su
imta ir suaresztuota už tai kad
ji slaptomis stengiesi invažiuoti in Suvienytas Valstijas du
metai atgal.
Ta raudonplauke yra Ponia
Jeanette Velma Luisa Ruth
Wilby Murphy. Ji yra intarta
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Intartas

‘ ‘ PASZELPINIS ’ ’
IN EUROPA

STALINAS
UŽTIKRINA

——I

NEW YORK, N. Y. — Rusi
jos Stalinas sako kad sziandien nėra nei didesnio, nei ar NEW YORK, N. Y. — Vie-; tesnio pavojaus del treezio panas žmogelis nutarė aplankyti j saullinio karo, neąu buvo du ar
savo teviszke, Szkotija. Bet trys metai atgal,' — reiszkia
nabagui nepasiseke. Valdžia priesz Korėjos karo prasidejiinsikiszo.
ma.
tL aprastai valdžia nepaiso
Stalinas szitaip pasakė, pakur kas važiuoja, bi.e tik turi I
siunsdamas savo atsakyma isz
isz ko. Bet ežia jau buvo biski
Kremlino staeziai in New York
kitaip.
miestą keliems laikrasztininMat, keturios deszimts trijų
kams kurie jam kelis klausi
Cairo laikrasztis sako kad metu amžiaus David M. Smith, mus buvo pastateYemen valdžia yra intarus automobiliu pataisymui darliStalinas in klausimus panaAmerikieti mokslincziu ninkas buvo policijos nugabensziai
atsako, kai tokie atsaky
Wendell Philips, isz Cali- tas nuo laivo, tik va’anda!
mai pritinka jo propagandai.
fornijos už pasivogima ir isz j priesz to laivo iszplaukimo.
Redaktorius James L. Wick,
to kraszto iszvežima labai
Jo žmona Agnieszka, trys
isz
Niles, Ohio, pranesza ‘ kad
brangia KaraTenes Shebos sūnūs ir daug draugu buvo atstatula. Jis su savo draugais eje ji iszleisti. Visi jie ginezi- Stalinas yra szitaip in jo pasta-1
iszbego isz to kraszto, kai to nosi ir bariesi su policijantams tytus klausimus atsakęs:
kraszto razbaininkai pradė sakydami kad jam valia va-1 Klausimas: Ar Treezio Pa-1
saulinio Karo pavojus szianžiuoti, jeigu jis ukvata turi.
jo in juos szaudyti.
Bet policijantai, nieko ne- dien didesnis, negu buvo du ar
trys metai atgal?-.
Atsakymas: Ne. Visiszkai
o’Pli in
m savo
s?avn ofisus.
ntisiiR
.I
ip pas
nną ji
11
iI geli
Jie
s nerado-pinigu.
UŽDUSO GAISRE 4—— Jo
- žmona ve ne.
Klausimas: Ar kas gero isz-I
liau paaiszkino kad ji buvo pa
eitu
jeigu didžiųjų krasztu va
BALTIMORE, MD. — Dvi- ėmus tuos pinigus, saugiai pa
dai dar nors syki susirinktu
deszimts septynių metu am laikyti, kol bus laikas laivui
pasitarti? •
•
žiaus tėvas ir keturi maži vai- iszplaukti.
Atsakymas: Galimas daigRodos ežia nieko blogo, kad
kucziai užduso gaisre, kai ju
namai sudege Baltimores prie žmogelis nori aplankyti savo j tas.
Klausimas: Ar dabar pato-,
miestyje, Armistead Gardens. teviszke. Bet sztai kaip dalyJie buvo: tėvas Earl Morris, I kai stovi. Tas žmogelis David i gus laikas Vokietija suvieny
ir vaikucziai dvieju metu Pat Smith, per szesziolika metu gy- j. ti?
ricia, Douglas devynių mene-1 veno ir dabar gyvena ant vai- - Atsakymas: Taip.
Klausimas: Kaip kutu gali
siu, Katarina penkių metu ir džios paszelpos. Jis isz val
džios gauna $103.10 du sykiu ma Kapitalizmui sugyventi su
Edvardas keturiu metu.
Komunizmu?
Motina tuo laiku buvo isz- ant menesio.
Kas nors pasiuntė trumpa į Atsakymas: Taikingas sugyejus in darba. Tėvas dirbdavo
laiszkuti Paszelpos Komisijo- į veiiimas tarp Kapitalizmo ir
automobiliu garadžiuje.
nieriui, Henry L. McCarthy Komunizmo yra galimas, jeigu
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Suimtas Ant Laivo

tėvas, ir

Vaikai ,

Vagiai Wm. Sutton Ir Jo DraugasT. Kling Pasmerkti Ant 30
Metu In Kalėjimo; Netherlandi
jos Karaliene Juliana Ir Jos Vy
ras Karalaitis Bernhard,
Atskrido In Amerika
Atskrido |n ĄmCrika

™°;

Submarinu Nuveikimai

ir in kalėjimus nugrazinti, kai tik sugrysz-

tu isz belaisves.
Komunistai szitaip dabar aiszkinasi ir
mus kaltina, nes jie nenori sutikti ant vi
Netherlandijos Karaliene
Juliana ir jos vyras karalaū
tįs Bernhard, atskrido in
Vaszingtona, kurie svecziuojasi pas Prezidentą Trumana
ir szeimyna, po tam isžskris
su savo eroplanu in Kanada.
Ketverge po piet Karaliene
Juliana kalbėjo in Amerikos
Kongresą Vaszingtone.

LONG ISLAND CITY, N. Y.
— Po visa kraszta pragarsejes
vagis William Sutton su savo
draugu, Thomas Kling buvo
pasmerkti ant trisdeszimts me
tu in kalėjimą.

Fr

SZVENTE

x Bet szitokia bausme tam va
giui William Sutton mažai ka
reiszkia, nes jis yra dar skolin
gas szimta ir penkis metus ki
tiems kalėjimams, isz kuriu
jam kelis sykius pasiseko pa| bėgti.

Amerikos submarinas, po
vandeninis laivas, u. s. s.
Flying Fish, su Laivyno
Sekretoriumi Dan A. Kimba1!, atliko savo penkiu
tukstaneziu pasiskandinimo
manevras. Szitie manevrai

buvo laikomi New London,
Conn. Laivyno Sekretorius
Kimbal, (viduryje) sveikina
Leitenantą Komandoriu R.
W. Phillips. Rear Admirolas
Stuart S. Murry, povandeni
niu laivu Atlantiko vande-*

nyse komandorius stovi szalia. Laivyno Sztabas yra iszrbkaves kad szitas submarinas yra praleidęs apie devy
nis menesius po vandeniu
nuo tos dienos kada Japonai
užsipuolė ant Pearl Harbor.

TOKYO, JAPONIJA. — Komunistu ra
dijas isz Peiping miesto, intaria Amerika,
sakydamas, kad Amerikos (U.S.A.) valdžia
nenori kad Komunistai visus musu belais
vius sugražintu, nes tie, kurie užtaria Ko

munistus Korėjoje, tuojaus butu suaresztuoti

GARSUS VAGIAI
NUTEISTI

MAINIERIU

PITTSBURGH, PA. — Ke
turi szimtai septynios deszimts
penkis tukstaneziai mainieriu
nedirbo, pirma szio menesio
diena^jjapvaakszcziojo, szvente ta diena, nes penkios de
szimts keturi metai atgal Ba
landžio (Apr.) pirma diena
mainieriai buvo iszsikovoje
asztuoniu valandų darbo die
na. Tai buvo pirma ir tikra
pergale Mainieriu Unijai. Kai
kuriuose miestuose ir mainu
miesteliuose buvo parodos,
prakalbos, vakarienes ir taip
sau susirinkimai.

Nėra
Pavojaus, Sako
J. Stalinas

^Tarp kitu vagyseziu, jiedu
buvo surasti kalti už pavogimą
$64,000 isz Manufacturers
Trust Bankos, Sunnyside, New
York.
Kai jiedu iszgirdo kad jie.
yra nuteisti, tai stengiesi dar
Į nusiszypsoti.

su belaisviu sugrąžinimo.
Amerikos Atstovai ir Tautu San jungos
nariai daug sykiu yra siuline Komunistams
sanlygas, kad visi visus belaisvius paleistu,

bet kad tie kurie nenorėtu gryszti, galė
tu pasilikti kur jie nori.
Bet kad jiems
butu proga laisvai apsisvarstyti be jokios
Ant szito Komunistai nesutin
privartos.

ka, nes jie gerai žino kad tukstaneziai ju
žmonių tada už jokius pinigus nebegrysztu.
NUSZOVE KARININKA; KAREIVIS
NORĖJO ISZEITI ISZ VAISKO
LAMPASUS, TEXAS. — Virėjo pagel-

bininkas sako, kad jis nuszove *savo kari
ninką už tai, kad jis norėjo iszeiti isz vaisko ir niekaip negalėjo.

Devyniolikos metu kareivis, Michael F.
Kunak, isz Baltimore nuszove Antra-Leitenanta, Harold Williamson isz Washington,
North Carolina.
Kiti karininkai ir laikrasztininkai mate kai jis ta karininka nu(Tasa Ant 4 Puslapio)

“SAULI'“ MAHANOY CITY, PA,
iszsigcrus keliolika gurkszniu ba ka negalėjo savo liežuvio No.158—A p i e Kapitonas
szes knyga, užvardinta “Asz
nuėjo ant augszto idant pa sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, Stormfield
į
Buvau Svietkas.” Jis gražiai
Danguje; Pabėgė
|
pasipiniguos isz tos knygos.
Ka Tai Guzute Padaro Isz Geros Moteres slėpt, nes u'žmirszus uždaryt Galinga ypata galybe meiles; lė;
Kasgi Isztyre; Prigautas
duris, paslydo koja ir nuo pa Raganiszka lazdele; Boba kaip Vagis.
'
Jis gaus apie du szimtu tuks60 puslapiu, 20c.
taiicziu doleriu, ir jau yra ga VAMBARYS pasiliko tuszVos Panikys apsisedo kaime ties virszaus nupuolė su riks ir visos bobos; Teipgi juokai, No.160—Apie Po Laikui;
Plieno darbininkai dabar jau vės septynios deszimts penkis
czias, virt gizeliai iszejo ant kaipo meisteris isz miestelio, o mu 'žemyn. Vyras ir visa s'zei- rodos, trumpi pasakaitymai ir Per Neatsarguma in Balta
vėl reikalauja didesniu algų, tukstanezius doleriu nuo vieno
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszlauko atsilsėti po darbui, sėdė jau graži Katriute užpuolė jam myna subėgo ant pagelbos del t. t., 52 puslapiu, 20c.
’ ir, kai mes szita ras'zome, iszro- žurnalo.
nelaimingos,
nes
visa
pagelba
No.
112
—
Trys
apysakos
apie
dami po liepa kalbėjosi apie in akis. Buvo tai doras žmogus
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
do kad ežia straikos neiszvenszi ta, o nekūrie sau szposavo ir geras darbininkas; tėvai ir buvo jau ant niek; tik užkimęs pinigai galva-žudžiai; Ražan- Žvake; Del Piršztiniu; Apie
,; . giamps. Jeigu szitie’darbininbalsas iszsidave isz krutinės czius iszgelbsti nuo smert; Szv. Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
H. A. Hubert, Dallas mieste, viens isz’kito, o ponas meiste duktė gerai ji priėmė. Nes jei
kai gąus ko jie reikalauja, tai
Kristupą; Juokingi szposelei; dės ir Kitus Dangišžkuš Kū
ris Panikys atsisėdo ant gu jaunas staloriits suprato ge mirsztanczįos.
plienas pabrangs. O kai plic- Texas, teisme pasiasz’kino, ko
Nusiminęs, nupuolęs, ant Kaip traukt giliukingai Einiki nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
slenksczio su pypkele dantyse rai savo amata, tai nieko nesu
nas pabrangs1, tai viskas dar dėl jis su szluota apdaužė savo
li;, Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Nes sziandien nei pypkele ji prato apie moteres ir juju pa dvasios, pasilenkęs, ėjo su sie- ir kiti szposeliai, 20c.
labiau pabrngs. O kai plieno žmona ? Jis sako, kad jis ne
No.
116
—
Istorija
ape
SieraApie 100 puslapiu35c.
nepralinksmino, nes buvo nu pratimus, del to stengėsi gau rateliams paskui graba paezios
darbininkai gaus daugiau al- norėjo kad jo žmono eitu in
ta.
Puikus
apraszymas.
119
ir
motinos.
Dalyvaujenti
laido

ti
Katriute
už
paezia,
na
ir....
lindęs, nusiminęs, žiurėjo jisai
No.166—Apie Simus Malgos, tai visi kiti darbininkai baižnyezia, nes jis -gerai žino,
tuvėse nė vienas neprakalbėjo. puslapiu, 20c.
in
viena,
o
ant
jojo
da
jauno
Kada
jauna
ponia
apėmė
kiaus
; Iszklausy ta Malda
panasziai viską dar labiau pa kad jis pats eis in pekla, ir jis
No.119
—
Keturios
istorijos,
Mirtis
tosios
moteres
buvo
gi

Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
nori kad jo žmona sykiu su juo veido galėjai pažinti dideli rū locnam name gaspadorysta,
brangins.
liuku del tojo nelaimingo vyro apie Gražia Haremo Nevalnin- N0.172—Apie Duktė Mariu;
pesti
!
isz
pradžių
užsiėmė
virimu
ir
tenai eitu.
Isz virtuves duodasi girdot kepimu, o ir apie guzute neuž- ir tėvo. Nuo tojo laiko nauja ke; Luoszis; Viena Motina; Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
Valdžia jau beveik visus su
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus.,
skambėjimas torielku, puodu mirszo norints isz pradžių ve gyvastis inženge in ji: akmuo
piu, 20c.
i
varžymus ant tavoro yra pa
lu Joan Pessoa, Brazilijoje, ir kitokiu kukniniu indu, ku- tankiai bet po tam pradėjo kuris buvo jam ant kelio gy 20c.
No.173—Apie Talmudo Pa
naikinus! Fabrikantai gali graži tarnaite Maria Costa
No.120—Dvi istorijos apie
rie buvo mazgojami, bet ir naudot tankiau, taip jog ne vasties buvo jau nustumtas,
slaptys;
Du Mokiniu; Kam Iszgauti ko tik ir kiek tik jie no parsidavė save ant loterijos.
czionais
už nepoilgio nustojo karta ir pasigerdavo kaip ne todėl galėjo tikėtis geresnes Valukas isz girios; Ant nemu- davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
ri.
Jai biznis ėjo gerai. Ji parda ■baladojimas; per tai praszau dieviszkas sutvėrimas. Vyras ateities, del saves ir savo vai no. 58 pus., 20c.
No.175—Kuczios Žemaites;
vė ant saves loterijos tikintu užeit mano mielas skaitytojau isz pradžių visaip prasze ir keliu !
No.152—Apie Kajimas, Drū Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
Jau keli menesiai kai dau net už septynis szimtus pen
tas Petras, Nuogalis. 62 pus darė Anglis; Kaimiecziu Aimakerszino idant pamestu ta
guma fabrikantu skundžiasi, kios deszimts doleriu. Kai lai su manim ant valandėlės in
kiauru
papratima,
bet
viskas
virtuve nes sztai ka tik gaspanavymai; Eiles; Kokis Budais
Ar mažai tokiu nelaimingu lapiu, 20c.
kad ju fabrikai pagamina dau mėtojas tos joęi loterijos pribu
No.123—Septynios istorijos: Apgavikai Apgauna Žmonis;
ėjo ant niek! Ant galo, Panikys vyru randasi szioje gadynėje?
dine
patyka
iszejo
per
užpaka

giau visko, negu jie gali par vo pasiimti savo laimejima ja,
Stebuklingas Zerkolas; Sida Prietarai ir Burtai; Juokai ir
lines duris. Nes eiki e saugiai ir užrakino šzepa ir paėmė rakta Oi, daug!
duoti.
*
ji nesutiko, ir teisme susitaiki pakelinek kojas augsztyn, nes pas save, tada Katre parduo
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; Paveikslai. 20c.
— GALAS —
no, užmokėdama jam pustre- visur skiedros, 'kaulai, pelenai, davo viską isz namu kas davė
Kolera; Senelis; Vargo sapnas;
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
Musu valdininku insikiszi- czio szimto doleriu.
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
skutimai nuo bulvių, morkvu si sugriebt, ir nesze pas Žy
Skaitymo
ir Raszymo. 25c.
mas in fabrikantu darba truk
‘‘NOVENA’’
No.127—Trys istorijos apie
ir agurku gulėjo kuodidžiau- dus idant pripildyt bonka,
do gaminimą nauju karisaku
Stebuklingo Medaliko Duktė Pustyniu; Peleniute;
siam sutikime viens su kitu idant užmuszt rūpesti apie vy
Kitokios Knygos
eroplanu. Per daug klaidu yra Des Moines1 mieste, taxi draiDievo Motinos Garbei, Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
ant grindų; visoki skuduriai, ra, kuris nuvargusiais ir ap
verys
William
A.
Roach,
pasi

padaroma. Sovietai daug ge
per paczta 15 Cts.
No.128—Dvi isztorijos: Valir andarpkai iszmetyti kone leistais vaikucziais turėjo pats
riau ir daug greicziau tokius samdė kita vyra kad ji apdau
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c No.178—Tikrausias Kabalas
ant kožno grinezinio rakando. rūpintis.
žytu
ir
aipmusztu.
Kai
jis
bu
arba atidengimas Paslapcziu
Saule Publishing Co.,
eroplanusi stato.
No.129—Keturios istorijos:
Jau tykumas' visur vieszpavo nuvesztas in ligonine, jis Virtuvėje kone visi puodeliai
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A Ketvirtas Prisakymas Dievo; Ateitos su pagelba Kazyrom.
policijnntams paaiszkino: Asz radosi be ausu, kiekines sulin tavo, jau ir pradėjo temt kada
25c.
Valdžia mažiau pinigu skirs mislinau 'kad mano buvusioji kusios, ant baltu puodeliu musu meisteris nusiminęs pa
Keliautojai in Szventa Žeme;
del propagandos Bonu parda žmona ateis mane aplankyti! traukusi geltoni szniurai rodos kilo nuo suolelio ir nuėjo in
Beda; Tamsunus prigauna. 58 No.180—Kvitu Knygute
“
Talmudo
Paslaptys
”
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
vimui. Valdžia jau mato kad Bet jis dažinojo, kad jo buvu- Kazokiszki ūsai. Vorai viesz- grinezia. Jau kone suvis sute
puslapiu, 20c.
. . . Apie . . .
niams. 35c.
visi tie loszikai ir loszikes su siojižmona neturėjo laiko ji li patavo kampuose spakainiai, mo. Saugiai prisiartino in vir
No.132—Trys istorijos: Apie
ŽYDU TIKYBOS
180%—Kvitu Knygute
savo szokiais ir dainomis, ma goninėje aplankyti.
nesirūpindami idant juos kas tuve uždegti žvakia. Sztai prie
Anglorius isz Valencziojs, Ko:: PRISAKYMUS
::
Draugystėms,
del Kasieriaus
žai Bonu parduoda. Jeigu vie
įsiz tonais iszvaris. Nes tylėk, pecziaus kone parpuolė ant gužnas daigtas turi savo vieta;
Labai
užimanti
apysaka
toj tos. propagandos, valdžia
nes gaspadine neužillgio vela linczio kokio ten kimo. Pakol
Ka pasakė katras paeziuojas, nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
Per
paczta,
25
Centai
kimu. 25c.
pakeltu,r padidintu procentą
sugryž. Ka toki (paslėpus nesza uždegė žvakia dasiprato kas
76 puslapiu. 25c.
Adresas
:
Kataliant tu Bonu, tai 'žmones dau
po žiurstu. .Eime po langu, tei tenais gului- Isz pradžių supy
No.133—Dvi istorijos: Neuž No.194—Trumpas
giau ju pirktusi. Bet valdžia
sybe, norints langai apdengti ko baisiai, 'bet ap^imalszino SAULE - Mahanoy City, Pa. mokamas Žiedas, Drūta Alks- kiszkas Katekizmas, pagal iszguldima Kun. Pilįauskio, su
v nenori apie tai nei szneketi.
' dulketiiiS', bet tiek gulima, ma tuojaits, ■Siausmas ir sušimyle* ni. 62 puslapiu, 20c.
nekurtas Naudingais Padėji
Gal bus iszmislyta kaip kitaip
tyt in grinezia, kaip paslėpta jimas davėsi matyt ant jojo
No.134—Dvi istorijos: Baisi
PRANESZIMAS
!
mais. 35c.
tuos Bonus parduoti, gal bus
bonka isizeme isz po žiursto.
veido. Girdėjo kaip vaikai ėjo
Žudinsta, Urlika Razbaininka,
No.196—Stacijos arba Kal
padaryta kad butu galima
— Primename vela musu 43 puslapiu, 20c.
O gal acto atnesze bonkoje? ant pasilsio, o ir gizeliai. Grei
Ar
Tau
Baisu?
ankseziau tuos Bonus iszsiBet netikiu, nes poni Pani'kie- tai užrakino duris nuo kukuos skaitytojams kurie yra skolin No.138—Apie Irlanda; Ro varija Viesz. Jezuso Kristuso
nlainyti, sakysime po asztuone pridėjo prie lupu ir lengvai idant vaikai negalėtu matyt gi už laikraszti, idant pasku bertas Velnias; Medėjus; Kaip 15c.
Ar tau baisu?
niu metu, o ne kaip dabar, po
sau isz josios patraukė. Ne, tai biauraus pavidalo savo girtos bintu atsilyginti, nes prieSzin- Kuzma Skripkorius Likos Tur No.197—Graudus Verksmai
Tai Asz esu!
arba Rasibudinimas prie Apdeszimties metu.
ne actas! Tai guzute duodasi motinos! Niekas apie ja neuž- gam laike busime priverstais tingu Ponu. 35c.
Asz, kur siela
jaust. Da viena gurkszni ir klause. Vaikai atsigulė, o dar laikraszti sulaikyt! Kožnas ku No.140—Apie Maža Katilu- mislinimo Kanczios Viesz.,.Mu
Pamylėjo
Sovietu Raudonosios Armi
bonka likos padėta in slapta, bininkai nuėjo ant pastoges. ris yra skolingas už laikraszti ka Lietuvos Skausmai, Mo- su Jezuso Kristuso. Knygute
Tik verpetai
jos virszininkas Lenkijoje,
vieta. Katriuka svyruodama Meisteris užrakino visas duris privalo turėti atyda, kad už cziutes Pasakojimai, E i le s , reikalinga ant Gavėnios. Pa
Szalto vėjo.
Marshal Rodossovskis yra pa
sugryižo prie darbo bet ka tik o paemes girta paezia, nunesze dyka laikraszczio siunsti nega Vargdienis, Pirmutine Szalna, gal senoviszko būda, 15c., Pa
Asz, akis
reikalavęs isz Maskvos dau
patikdavo ant kelio tąj vis bu in lova, o pats ir atsigulė, nes lima, nes iszdavysta laikrasz Atsitikimas Senam Dvare, Ge- gal nauja būda, No. 197%, 25c.
Kur nubucziavo,
No.198—Gromata arba Mu
giau kariuomenes ir daugiau
vo po kojų, ant galo kaip ilga, kaip czion užmigt jeigu san'ži- czio sziandien daug kasztuoja. 64 puslapiu, 25c.
Tik szalna
slaptos policijos del Lenkijos,
puolė ant grindų ir, užmigo, ne neduoda, atsilsio, o visioki Juk ir jums butu skriauda, jei No.141—Apie Kalvi Paszku, ka musu Iszganytojaus Jezuso
Dvelkimu Msavo.
kur vis daugiau ir daugiau at
paveikslai slinko pro akis: pa gu jum neu'žmoketu algos, taip ležinis Vyras, Smakas ir Niki Kristuso, peraszyta isz gromaant gero.
Asz, kur saule
tos rastos grabe musu Iszgany
siranda sukilėliu, kurie raudo
ti
darbszi, girta, vaikai apleis ir tieji kurie yra skolingi už tas. 61 puslapiu, 20c.
Ugni kure,
tojaus Jeruzolįma. 10c.
najai valdžiai vieszai ima prieti, gaspadorysta eina ant niek, laikraszti, skriaudžia mus ! Jei
Kam likimas
No.142—A p i e Paveikslas
Prisižiūrėk
mielas
skaityto

nesirūpina, ji apie nieką. Varg- gu neatsilygins trumpam laike,
szintis.
No.200—Eustakijuszas. Is
Varga bure.
jau apsiejimui girtos moteres szas tasai, paguldė galva ant busime priversti laikraszti su Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo
torija isz Pirmutiniu Amžių
Buczkis tyliai
nuo kurios smarve guzute at nesukraitos paduszkos, apsi laikyti, o tada nesigraudinkite! Jerukausko, Osieczna. 40 pus
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
Buvęs laikrasztininkas KonPaslapcziomis
lapiu, 20c.
siduoda. o suterszti plaukai isz- verkė graudžiai aszarom dū
gresmonas F. Edward Hebert,
•
Mano lupas
No.144— Apie Ranka Ap No.201—Istorija apie Amži
linde isz po czepcziaus. Sztai ir saudamas giliai. Visada geide
isz Louisiana prižada dar dau
Palytėjo.
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, na Žydą. Jo kelione po svietą'
skepeta nenori laikytis ant pe- ta, kas yra gera ir dora, dirbo
KATALOGAS
giau vieszai paskelbti apie vi
Tai mergele
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę ir liudymas apie Jezu Kristų.
cziu ir nupuola ant grindų; be atilsio kas diena ir turėjo
sokias • suktybes armijoje, kur
KNYGŲ
Dovanojo,
va Zokoninka Bernadina. 61 Pūkius apraszymas. 20ė.
szlebe žemai nudeginta, kojos vilti jog per savo rūpestingu
baisiai daug pinigu yra iszleisNo.202—Novena, Stebuklin
Ko laimuže
puslapiu, 20c.
nepraustos ir t.t. Dirstelėk ant mą, daibsziima ir dorumą Užsi
dama ant visokiu nereikalingu
go
Medaliko Dievo Motinos
Nežadėjo.
tuju pajuodusiu akiu ant isz- tarnaus paguodone nuo 'žmonių Visi pirmieji Katalogai dabar No.145—A p i e Velniszkas
dalyku.
balusiu veidu, sudegusiu lupu, o dabar paszau'ke su graudu yra negeri. Szis Katalogas Malūnas Kaip Studentas Lo Garbei. 15c.
iszd'žiuve, pajuodę ir Užklausk mu: esiu prapuolęs! Atsiminęs užima visu anų vieta, todėl jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.203—Knygute, Tretinin
Buvęs Komunistas, Whitta
užsisakykite knygas isz
pats saves: ar-gi tai yra ypata
buklinga Puodą, Dainele. 47 kių Seraphiszkas Officium. 15o
ker Chambers dabar yra para- ^Pirkie U. S. Bonus! sutverta ant pavidalo Dievo? ant vaiku net szirdis jam plyszito Katalogo
« puslapiu, inc.
szo isz skausmo; tokiam aplei
Nes Katriute buvo kitados dime, neparedke, ka galėjo' ti
No. 1952
No.146—Apie Auka Nihilis Kaip Užsisakyti Knygas:
- _____
tu, Stebuklas Kuczios Nakti.
puiki mergaite. O gerai sau at kėtis,, jeigu taip nuolatos turės
itSR Užsisakant knygas isz
SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS simenu josios puikias žibJn- papiktinimą priesz akis? Da ISTORIJOS, PASAKOS, 62 puslapiu, 20c.
APYSAKOS, IR T. T.
czias mėlynas akutes, bet tu bar taip maži be prieglaudos
No.150—Apie Duktė Akme- szio Katalogo, reikia paminėti
Viesz. Jėzaus ir rėjo
viena bloga papratima, O’ motinos, slankioje po visas pa
noriaus, Klara> Nuspręstasis, tik numeri knygos. Pinigus
. . . MALDA . . .
tuom buvo jog nuolatos para kampes, o tam suvis ja nerulpiNo. 101—Kapitonas Velnias, Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa siuskite per PacztinO Moni-Orderi, Express ar Bankino MoMotinos Szvencz. gaudavo kožno daigto, kas tik no, 'kur buvo, ka veike? Taip Puikus apraszymas, didele slaptį. 61 puslapiu, 20c.
ni-Orderi, 6 jeigu norite pini
in rankas inpuldavo. Kas tik mislydamas,. kone per visa knyga, 404 puslapiu, 50c.
No.151—Apie Vaitas Szvįlgais
siusti, tai reikia Užregis
radosi szepoje, ir tai szmotelis nakti neužmerke ne akies. Ant
Sapnas Motinos SzvenNo. 102— Prakeikta, meilin pikas, Pas Merga, Gražios
sūrio ar pyragaiezio, o nepra rytojaus, Katre iszsipagirio’jus gas kriminaliszkas apraszy Akys, Tarnas, Vargdienis Jo truoti laiszka su pinigais.
cziausios,
mieganczios
U5R Nepamirszkite dadeti
leisdavo ne Smetona ne ariel prisipažino prie kaltes ir gailė mas, 202 pus, 50c.
ant kalno Alyvų, žemei
nukas Karalium, 62 pus., 20c.
deszimtuka
ekstra del prisiunka. Tėvai nuolatos bareli ant josi, prižadėdama pasitaisyt ir
Batanijos,
bažnyczioj
No.103—Vaidelota, apysaka No.148—Apie Joną ir Alena,
josios nes tankiai iszsikalbine- dažiuret vaikuczius. Vyras isz pirmutines puses «szimtme- Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c timo kasztu.
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
davo visokiom melagystėm, su pradžiugo prižadėjimu savo czio iszimta isz Lietuvisžku
No.153—Apie Gailuti, Du Visi Moni-Orderiai ir Pini
dedama kalte ant kates, pelių, paezios. Bet in pora sanvaicziu užlieku. Su paveikslais. 177 Broliai, Majoro Duktė. 62 pus gai, o ir visi laiszkai “visada
Knygos Did. 3%x5% col.
slūgines arba szunies.
turi būti siusti vien tik ant
TIKTAI, 25 Cts.
lapiu, 20c.
ji vela sugryžo prie savo biau- dideliu puslapiu, 35c.
szio adreso:
Motina tikėjo jai ir teisinda ro papratimo.
No.lll—Sziupinis (3 dalis)
No.155—Szakinis Nedoras
SAULE PUBLISHING CO.,
vo prieszais žmonis kaip galė
Viena diena jau 'gerai u'žsi- talpinusi sekanti skaitymai: Žydas, Du Draugai. 136 pusią SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
gerus,
iszejo atsineszt guzutes, Yla isz maiszo iszlins; Apie ho pin, 35c.
Mahanoy City, Pa., - U. S.'&
dama.

Kas Girdėt

Pypkes Durnai
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"BAULK ” MAHANOY CITY, PA.

Alkanas Piknikas
QRIGAS Zerentujus, Sovie kalio, mitriai susuko rankas už
tu- naujagimis, praturtejes pecziu ir sukriokė:
isz taip vadinamu kratų ’be
— Rupuže, kur lendi?
mandatu, 'buvo vyras ne pliu—/ Ka jus, pasigailėkite!
1 szkis.
Asz su vizitą pas ponia Leni
Su tukt* s nuo pinigu ir dei
mantu, jis nutarė, kad dabar niene.
esą gėriausis dalykas, pralyst
in auksztesnius visuomenes
sluoksnius.
— Turtinga žmogus be pažineziu su auksztesniais asme
nimis, supuvęs darbas, tarė jis
pats sau. Truktelsiu asz su
vizitą prie paežius poniutes.
Ulijanovienes-Leninieiies. Ma
ne priimsianti, 'bus geras biz
nis, biznis, duosią in spraudą:
“Vintą atrežiu.” Nieko nepa
darysi.
Jisai isz romanu žinojo, kad
auksztesniam sluoksnyj vizitą
— tyras, prakilnus dalykas.
Viename miestelyje
“Atvažiuosiu, vestibiuly j (pa
Pepnsy Ivani joje,
laužimo kambaryj,) nusiredy-i
Atsilankias ten ana diena,
siu, iszeisias tarnas, lekojus. ,
Tai rots moterėles iszdaro*
Paklausiu: “Ar priima?” —
Ir visokes funes padaro/
“Kaip liepsite praneszt?” IszKaip keletą ju sueina,
imsiu vizitine paauksuotais
Tai jau be guzutes neapsieina,’
krasztais kortele ir pasakysiu:
O jeigu kokia bobele isz kitur
“Praneszk!” “Malonėkite in
atvažiuoja,
buduarą! ’ ’ Viskas 'busią labai
Tai visos vaktuoja,
džentelmoniszkai. ’ ’
Tuojaus susibėga,
Tikrumoj, vizito pradžia,
Geryma parneszti bėga,
bent kiek nesutiko su tomis jo
Žinoma vyras turi fundytie,
numatytomis smulkmenomis.
Gaujos- bobines klausytie.
Kuoinet jis elegantiszkai inKas toliaus ten darosi,
szoko in prieangi, isz ten tai
Tai nutylėsiu,
iszszoko vaikinas, apsikarstės
Gal kitu kartu apie szita
mauzeriajs, naganais ir kol
žinute pakalbėsiu,
tais, kaip kalėdine eglaite inNes tame laike vyras daug
ivairiais pagražinimais. Vaiki
nukenezia.
nas metes ant Grigo isz užipa-•
v ■' ..<•-<< ,1 -. ■ »,■ 1• >1 • J ■ -

Ant Gavėnios

Ana diena Springvilles mieste
:gĮi į •
ulyczia ėjau,
Pęr pede funes regėjau,
Vienas vyreli,s per daug
guzutes eme,
Tai vaikine ant peimento
veme.
O, riaugsejo ir dejavo,
Mislinau kad gala gavo.
Ak, tu žmogeli biednas,
Jeigu taip darytu kožnas,
Tai visus isz czion iszvarytu,
Nei padu nesusziltu.
Kaip kiaule geri,
Pinigelus kaip in bala beri.
O ant vytojaus dejuoji
ir verki,
Tiktai sau liga nusiperki,
Jeigu neturi geryme
tpritraųkima,
Tai mesk geryma ant visados,
Ba kaip viską pragersi,
Turėsi kenst, nei valgyt ka
neturėsi.
Niekas nieko tau neduos,
Nei sztorninkas nebarguos,
O ir ubagaut negalėsi,
Nes nieko nelaimėsi,
Ir ant galo badu padvėsi !

No. 198 Gromata arba Muka
musu Iszganytojaus Jezuso
Kristusp, peraszyta isz gromatos rastos grabe musu Iszganytojaus Jeruzolime 10c.
No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą
ir liudymas apie Jezu įbris
tu 20c.
No. 2Q2 Novepa, Stebuklin
go Medaliko. Dievo Motinos
Garbei 15c.
No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Piliauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.
No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.
No. 197 Graudus Verksmai
arba Pasibudinimas prie Apmislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute
reikalingą ant Gavėnios, pagal
senoviszka būda 15c., pagal
Kokis tai mokytas, žiaunas,
Nauja būda 25c.
No. 203 Tretininkių Serap- ’ Tvirtina buk perkūnas,
Du kart daugiau trenke in
phiszkas officium 15c.
vyra,
No. 400 Ramybes Szaltinis
Ne kaip in motere.
malda knyge, graži knygele,
puikiai ir drueziai apdaryta, Ir davadžioja, kad vyrai yra
gerais perkūnsargiais,
plonais kietais sukrinais apda
Per ka moterėles privalo
rais, auksuoti lapu krasztai.
Taukiaus vaikszczioti su
3*4x5 col. didumo, 544 pus.,
savo vyrais.
Tiktai $4.00.
Užsisakant knygas, reikia
Jeigu mes vyreliai turime
paminti tik numeri. Pinigus
tarnauti moterėlėms,
siuskite per paczto Postal Note
Tiktai del to,
Money-orderi arba Express
Idant in mus perkūnai
Money orderi. Nepamirszkite
trenkinetu,
dadeti 10 c. ekstra del prisiunPo du kart,
timo kasztu. Adresas:
Tai szirdingai atsisakau
- ---- .nuo to!
Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

*
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— Ar turi mandata, ingalio jima ?
— Bet asz (paprastai, kaiip
pažystamas. Koki, ten po
szimts velniu da mandatai rei
kalingi ?
Sanryszyj su permaina svietiszko apsiejimo ir nuo Grigo
visas svietiszkumas iszdulkejo.
Aszai kita kad nutverezia už
ranku, tai dvi dieni ant vietos
besisuktu. Tavo darbas pra
neszt, o ne užsipult, kaip pa
siutęs drigantas.
— O man albelnai imant,
kas rupi. Eikite. Tenai vis vie
na apžiūrėsią.
Sunkiai alsuojant po kovai,
Grigas inejo in prieszkambari
ir, priėjės prie veidrodžio, pra
dėjo taisyti puiku atlasini kaklaraikszti.
Du kokie tai vyrai smarkiai
nubėgo nuo laiptu ir, kaž-ka
tai in Grigą nustatė, iszdave
komanda..
— Rankas auksztyn!
— In koki daigia? Paklau
sė Grigas, pakeliant rankas.
— Ar ginklo neturi? Nagi,
iszverks ir parodyk kiszenius.
O isz užpakalio ? O už anezio?
Iszkrete. Velei mandato pa
klausė. Sužinoję, kad ‘ ‘ su vizi
tą,” nusistebėjo ir buk tai ne
suvis suprato.
— Na, eik, ar koki gala.
Tenai pas clrąuge Leniniene'
Trockiene sėdi. Virszui nuvesia, kur reikia. Tiktai jeigu isz
farforo, arba žalvario ka-nors
nueziupsi, vis viena iszejus iszkratysime.
— Koki keisti iszsireiszkimai, pamanė Grigas, patrauk
damas peeziais ir pereinant
per daugybe tuszcziu kamba
riu.

Pasikalbėjimas Apie Bada
—* Dovanokite, poniute, kad
asz taip be pakvietimo insiveržiau, nusilenke Grigas Zeren
tujus, bueziuojant poniutėms
rankas. Leiskite inteikt deliai
pirmosios pažinties.
— O kas ežia toks ? ■
— Trys tri Ii joneliai naujai
iszleistuju apyvarton, poniute,
jusu varguoliams nuo nežino
mojo !
— O, iner-si, (aeziu). Ak,
dabar tiek bėdinųjų, tiek var
go, kad tiesiog’ kiekvienas ska
tikas brangus! Tamsta tarnau
jate?
— O, ne. Asz taip papras
tai. Sziuo ir tuo.
Patylėjo.
— Ligi jusu atėjimo, mes
apie bada sznekucziavome. Tas
badas tiesiog mane kamuote
kamuoja.
— Ka ežia jus! Kokia ne
tvarka! Užjauczianrziai tauksztelejo liežuviu Grigas. Badas
tai isztikruju. Nemalonus užsi
ėmimas.
— Ak, ir nekalbėkite. Asz
visa laika manau, ka. jie ten
valgo, kuomi maitinasi ? Laikraszcziuose vis raszoma apie
nesuprantamus produktus: ko
kie tai arkliu ruszkyniai, dil
geles, žp’les sriuba, ąžuolo žie^
ve, szakneles, giles.
— O jus žinote ka, sucziulbejo ponia Leniniene. Asz la
bai norecziau viso to pamė
gint. Bet kur ežia gaut Mask
voje? Asz lųrasziau vyro, jis
sako: Kvailystes1! ’
Bizningbj
Grigo galvoje
mirktelėjo mintis: Va kelias
taip reikalingiems svietiszkiems rysziams sutvirtinti.
v — Poniutes! Meiliai tarė
Grigas, prispausdamas prie
krutinės parudusi cilinderi,

(skrybėlė). — Ar leisite, asz piet kvailyscziu. O va ir fitriu— Niekis. Virszutihe, žietamstoms visa tai parengsiu? ba. Nejaugi tai arkliu ruszky- vūke peiliu nuimkite, o Viduryj
Iszrinkime Susivieniji;
Jei'malonėtumėt, asz galeeziau nes ?! O, žinote, labai skanu. C) minkszta, mandagiai paaiszki
jums paruosžt tikrus badau- ežia kas? Rodos, puse kiauszi- no szeimininkas.
mo Lietuviu Amerikos
janeziuju pietus isz tu paežiu nio ? ’
— O jog isztikruju! Pilna
(SLA) Iždininku
— Laukinis kiauszinis, pa verszienos iliuzija. Nejaugi tai
dalyku, kuriais mužikai maiti
aiszkino Grigas. Arkliu Tusz- ąžuoline?
nasi !
AL. S. TRECZIOKA
— Ar rimtai?! Sujudo po kyniuose kiekvienam žingsnyj
— Viskas, poniute, nuo vi
nios. Ak tai isz tamstos puses galima užtikti
rėjo priklauso, tarė patenkiKad butu sutaupyta daug pi
Nepaprastai
skanu!
Ir
sotu.
labai ir labai malonu. Dies taip
naneziai Grigas. Geras virėjas nigu ir laiko SLA nariu naudai
norėtume turėt supratimą. Bet O ežia, kas atskirai paduota? isz kalosziu “Provodnik” (va kad SLA reikalai butu atlikti
Nejaugi, giles? Skonis suvis dovas) tokius kepsnius padaro gerai ir greitai, kad SLA apkaip tai surengt?
— Poniutes!' Net sudejavo panaiszus pi rageliams su ska ; kad tru-lia-lia atsivalgyt neGrigas. Bukite taip geros! Ne nėsiais.
gali!
— Namines giles, tarė Gri
pasididžiuokite del svietiszku
— O va ir šzaiknėles! Kas
padavimu, atvažiuokite pas gas. Jo viduryj tokis’ minkszti- j ežia do ruszis?,
mas. Tiktai musu mužikėliai
mane pietauti. Mano virėjas.
— Zemiecziu ruszis. Virė
— Bet, ar bus patogu ? Jog nemoka iszvirt.
jas juos asparža vadina. O sou— Ir stebėtina, kad seniau sęlio, padažo? Yra baltas, yra.
mes beveik, kaip nepažystami.
— O žinai ka? Sujudo sziais gaidžiais skanėsiais geltonas.
— Tiesiog nuostabu! Jeigu
Trockiene. Mes tai galėtume kiaules szerdavd, nusistebėjo
padaryt,' kaipo pikniką (ba Žorzikas.
nežinoeziau, kad szakneles, tie
— Nemokėjo gyvent, nu- siai ipamanyczia, sparza.
lių). Paimsime su savo Vovocz■ siszypsojo Grigas Zerentujus.
ka ir Žorzika.
— Sekantis numeris! Eks
-— Ju meilužiai, pamanė Poniutes, ar da galima giliu? O tazėj suszuko Grigas. Dilgeles!
— Paklausykite.
Abejoprozaikas Grigas. Del Dievo va. ir ąžuolo žieve!
malones, suteikite man laimes !
— O kaip-gi ja valgyt? janeziai pakele Kovoczka an
Nusistebėjo Trockiene. Jinai, takius. Kokios-gi ežia dilgeles ?
III.
Formingas pauksztis.
Triu'kszmingai susėdo už di jog kieta.
delio Grigo, sodne uždengto ir
ALBINAS S. TRECZIOKAS
gražiai papuoszto stalo. , A.
'
<■ i
Kokis-gi meniu (valgiu sanpriausia
ir
kad
SLA
nariu
vi
•
•
raszas) ? — Paklausė ponia
si reikalai butu pilnai apsaugo
Trockiene, koketingai betai
ti, yra būtinai reikalinga bal
sant deimantine sagute.
suoti už
'
i
— A, malonėkite pareget,
ALBINA S. TRECZIOKA .
asz turiu meniu su auksuotais
ir iszrinkti ji in Susivienijiino
apvedžiojimais, malonėkite ne
sirūpint.
Lietuviu Amerikos Centro Iž
— Ak, asz taip susijudinau
dininko vieta!
pracziulbejo Leniniene, suval
ALBINAS S. TRECZIOKAS
gyti tikrus alkanus pietus! Su
dirba SLA nariu naudai virsz
valgyti tai, kuomi dabar maiti
25 metu! Buvo SLA seįptiuosei
nasi dvideszimts penki milijo
iszrinktas in Apszvietos ir Fi
nai žmonių ir apie ka visa Eu
nansų Komisijas ir pavyzdin
ropa. raszo! Suipažindinkite-gi
gai dirbo jose 10 metu! Taip
mus su meniu. O va! Malonėki
pat be pertraukos yra SLA 245
te!
Kuopos ir 5-to Apskriczio Val
“Alkani pienus Grigo Zerendyboje virsz 25 metu! Be to,
tujaus garbei bėdinu badaujis yra New Jersey - New York
janeziu mužikėliu.”
valstybių pripažintasyApdraUSriuba isz arkliu ruszkyniu.
dos Žinovas. Todėl, visi SLA,
Giles.
nariai yra praszomi balsuoti.UŽ
Ąžuolo žieve, sousas madera.
ALBINA S. TRECZIOKA
Szakneles.
Dilgeles frikasise.
in SLA Centro Iždininko vietai
Desertas: arkliu kasztanai.
— Paklausykite, paklausė
SLA 245 Kuopos ir
Vovoczka. O mes nuo to nenuSLA 5-to Apskr,,
mirsime ?
— Bukite ramus. Net cinValdybos Nariai.
gos nebusią.
— Ponai, koketingai užvi
rė gražiomis akytėmis Troc
-— Dilgele, tai tokis pauk
kiene, paaiszkinkite man del
sztis,
ramiai tarė Grigas. Pate
This advertisement is merely to remind people of
cinga ?
average intelligence or better that . . .
le.
Dievo malones, kas tai yra.,
— Pardon, bet paukszczio
. . . there is no safer, saner, cozier investment than
— O tai tokis dalykas, kuo
United States Savings Bonds.
patele dilgele nesivadina.
met dantys iszkrinta, manda
The reasons are many and manifest.
— Nekalbėkite kvailyscziu
giai paaiszkino Grigas.
Savings Bonds pay a good rate of interest. (When
nusijuokė Trockiene. Dilgelei
— Ma fua! Suszuko bend
they mature, at the end of ten years, they reward you
— Tai va ežia ir yra dilge
with four dollars for every three you have invested.)
ras meilužis Žorzikas, Lenile? Ko-gi mužikėliai dejuoja?
Savings Bonds are insured by the integrity of the
nienes sekretorius. Reiszkia,
Labai skanu! \ienok, asz 'bu
United States Government.
mano dede irgi turėjo cinga!
vau
bemananti, kad dilgele, 'žo
Savings Bonds can be redeemed any time before
Jam kas vakaras iszkrisdavo
le.
they mature, if you find it necessary to do so. (It is
dantys ir nusileisdavo in stik
wiser, however, to let them sit, so that you may reap
— Visai ne. Ne jaugi butu
the greatest harvest.)
lą su vandeniu.
galima? Galima paprasta 'žolę
Savings Bonds are not transferable. (They are pay
— Nepadorus, nusijuokė
gromuliuot. Nors va ant deser
able only to whosever name or names appear on the
Leniniene. Nekalbėkite priesz
to paduosia arkliniu kasztanU.
Bonds, thus negating the possibility of loss by theft.)
Regis, niekis su sviestu, neska
Savings Bonds can be purchased either outright,
nJETŪVKZKAS^
nu, o jeigu sutrinti, ■. ir da šu
or through one of two easy, trouble-free payment
plans. (Ask your cashier at work about the Payroll
grietinele, tai valgant net au
Savings Plan—or, if you’re not on a payroll, inquire
sys linksta. Poniutes! O da dil
at your bank about the Bond-A-Month Plan. Both
geles szmotelis? Va sparnelis!
are simple and painless;
'
,' '
Nuo stalo pakilo gerokai pa
If you have read this far, you are indeed intelligent.
Su 283 Paveikslais
<
That being the case, you will probably make a note to
sunkėjo. Bekrajpsztant galvos
remind yourself to invest in more United States Sav
160 Puslapiu
<[
špilka dantis, ponia Troekieišp
ings Bonds some time tomorrow.
lengvai atsiduso ir tarė:
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio
—- Dabar asz žinau, kaip
Iszaiszkina sapna ir kas
mano tauta maitinasi! Ir asz
ateiteje stosis. Su priedu
už jo likimą galiu but visisžkai
planatu ir visokiu burtu. Jį
rami. Kol yra ąžuolo1 žieves,
Knyga in minksztos podilgeliu, s'zakneliu ir arkliu
pieros virszeliuose. :: ::
ruszkyniu ir kol visa tai bus,
Pinigai reikia siusti su <[
mano tauta nepražus!
užsakymu ;
ji
GALAS—

BRIGHT folks
already know this!

SAPNORIUS

I

SAVE FOR YOUR INDEPENDENCE
BUY U.S. SAVINGS BONDS

Tiktai,. . . $1.00 ■:
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Ineijimas Jėzaus In Jeruzale

Žinios Vietines
— Pede perėjo malsziai —
žmoneliai džiaugėsi 'kad turės I
kelis dolerius del Velykų.
— Rusnaku Velykos pri
puola Nedelioj, Balandžio Apr.
2U-1 a diena.
— Su'batoj pripuola Szvento Ferrcrio, o Tautines Vardi
nes: Žiginta. Ir ta diena: 1579 .
m., Vilniuje insteigta. pirmuti
ne mokykla.
— Kita sanvaite: Nedelioj
pripuola JVerbu Nedelia, apreiszkia ihjojima Kristaus in
Jeruzalema ant asilo. Taipgi
žinoma kaipo Didžioji ir Szv.
Sanvaite. Ir ta diena pripuola
Szventos Julianos ir ^Amerikos
Armijos Diena. Tautines Var
dines: Dudutis.
— Panedelyje pripuola Szv.
Donatos ir BĮ. Hermano Juoza
po, o Tautines Vardines: Zuzule. Ir ta diena :• 1904 metuose,
Lietuviai per keturios deszimts metu, kovos su Rusu
valdžia atgavo spauda; 1917
m., Amerika instojo in kara.
priesz Vokietija.
— Utarninke, Balandžio 8
diena 1952 m., 7-ta valanda ry
te, iszvažios in Wilkes-Bar.re,
Pa., del daktariszko peržiūrė
jimo, trys vyrukai kurie likos
paszaukti del kariszko tarnys
tes. Žemiau paduodame var
dus tuju kurie apleis isz:
Mahanoy City: Lawrence
Perry.
'-• Ashland: William Gallag
her.
•'■'■.d
Girardville* i John Seniena.
— Utarnin'ke pripuola Szv.
Ędesijuszio ir Szv. Dionizo, o
Tautine^ Vardines: Staugirdas. Ir ta diena: 1932 metuose
Charles Lindberghas kuris bu
vo pirmutinis vienas perskristi
skersai Atlantiko mares, už
mokėjo penkios deszimts tukstaneziu doleriu žmoga-vagiams
kurie buvo pavogė jo maža sū
neli, o sūnelis vistiek buvo nu
žudytas.
— Publikines
mokyklos
užsidarys; idol Velykinu szven
eziu, Seredoj, Balandžio 9-ta
d., 4-ta valanda ipopietu, o
mokslas prasidės Utarninke,
Balandžio (Apr.) 15-ta d. Pa
rapines mokyklos . užsidarys
Seredoj, Balandžio 9-ta diena,
4-ta valanda popietu.
Shenandoah, Pa. — Stanis
lovas Bacziųe, nuo 424 E.
Lloyd.uly., staiga susirgo szirdies atako Sukatoj po pietų, ir
kada ji veže in Locust Mt. ligonbute, • numirė ambulance.
.Velionis gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amerika 1907 metuose,
ir apsigyveno Shenadoryje.
Buvo angiiakasis per daugelis
metu. Apie szeszi metai atgal,
likos sužeistas Knickerbocker
kasyklose, ir nuo tuo laiko ne
galėjo dirbt mainuose. Paliko
.savo paiczia Teresa, du. sunu:
.Juozą, namie ir Joną., mieste;
.duktere Helena, pati Joseph

t***********************’'-*
|L.

traskauskas į

pavelinimo
atsilankyti 'in
Maskva ir su Stalinu asmeniszkai pasikalbėt. Jie negavo jo
reiszkes kad ir jis sutinka ant kio atsakymo in szita savo pra(Tasa Nuo 1 Puslapio)
szyma.
už mieginima slaptomis invatokio susirinkimo, bet tas mižiuoti in Suvienytas Valstijas
S7PS7iai<t vvrais I ankriezio i tuS noraS viens kitam Padeti> ! tihgas turi būti Vaszingtone.
O kaslink Vokietijos suvieseptyniolikta diena, 1949 me- ’r Eavo pareigas iszpildyti, ir
nyjimo
klausimo, tai Sovietai
tuose.
j jeigu vienas krasztas nesikisz
Jos vyras Amerikos Komisi-1 in kito kraszto vidaus reikalus, ir dabar nesutinka in Rytu Vo
kietija insileisti Tautu Sanjunjonieriui Lewis C. Merryman
Tai ežia nieko naujo. Stali! gos komisija, kuri isztirtu ar
aiszkina kad jis su ja buvo ap-: nas panasziai sake ir kalbėjo
; tikrai laisvi rinkimai dabar tesiženyjes Georgia valstijoje, , pernai) Vasario menesyje.. naį galėtu būti tenai laikomi.
Vasario menesyje. Jis buvo su
j Amerikos virszininkai yra jau į O kai Stalinas kalba apie
ja susitikęs Floridoje, kur jis
seniai pasakė kad Stalinas ne- (Kapitalizmo ir Komunizmo suka tik buvo gavės savo divor- j
nori kito karo, nors ne dabar, gyvenimą, tai jau sena pasaka.
OCU.
nes aplinkybes jam nepatogios. Tokis nusistatymas reiszkia IstOFlja ApiC .
Policijantai dažinojo kad ji
Generolas Dwight D. Eisen- i Kapitalizmas su Komunizmu
vartuoja kelias palszyvas pa
howeris yra kelis sykius pada- gali sugyventi, jeigu Kapita- j “AMŽINA ZYDA”
vardes, kaip: Pamela Gordon,
res pastaba, kad Europos ap- j lūmas sutiks su Stalino nusi- ■
Ruth Saunders, Ruth Fried
Jo kelione po svietą ir’liūdimas
ginklavimas priverezia Stalina statymais.
man ir Rita Gordon.
apie Jezu Kristų.
apsirokoti ir apsiskaityti, ar i Devyniolika redaktorių vaJos suaresztavimas buvo pa tokis karas dabar jam pasisek-1
Per paczta, 25 Centai.
i žinejo po Europos krasztus per
reikalautas isz St. Paul, Minn., tu.
visa menesi. Ir savo tuos klau Saule Publishing Company,
Kovo penkta diena. Szito mies
O kaslink kito didžiųjų su simus pasiuntė Stalinui isz Ro
Mahanoy City. Pa., U.S.A.
to policija paaiszkino kad ji sirinkimo, tai Stalinas kelis sy
mos miesto, Italijoje. Szitie re- ’
pareina isz Prince Ruppert, kius yra pareiszkes kad jis su-;
daktoriai buvo kita telegrama ■
,
f
British Colombia, kad ji pui tiktu toki mitinga laikyti ku- į
. pasiuntė Stalinui isz Istanbul Pasiskaitymo Knygeles
kiai rėdosi ir gal bus surasta rioje nustatytoje vietoje, bet [
, miesto, Turkijoje, praszydami Jpyg IstorijOS
'
pucszniuose kliubuose, kaipo
szokike, kuri beszokdams nusi
1 Apie Irlanda arba Nekaltybe
“Nepirk katino maiše’’
rengia.
Suspausta; Robertas Velnias;
Sako senas lietuvį priežodis
Ji yra paleista ant pustreMedėjus;
Kaip Kuzma SkripNESKAITYK LAIKRAŠČIO, NEPAŽINĘS JO
korius liko Turtingu Ponu.
czio tukstanezio doleriu kauci
DARBININKAS
Per paczta, 35 Centai.
jos, kol teismas nuspręs ar ji
siunčiamas dvi savaites nemokamai susipažinti
turi gryszti in St. Paul, Minne
Visiems 1952 metams Darbininkas tik 2.00
Velniszka Maluna,
sota ir atsakyti už ta slapta inYpatinga nuolaida naujai užsisakiusiems Velykų proga
Prašykite
siųsti
“
DARBININKĄ
”
susipažinti:
važiavima in Suvienytas Vals
Stebuklinga Puodą,
DARBININKAS ’ ’ 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
tijas.

ta vieta turi būti tame kraszte,
NUOTAKA SUIMTA STALINAS
i kuris yra po Sovietu intaka.
UŽTIKRINAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Prezidentas Trumanas yra pa

Jėzus eidamas in Jeruzale
ant szventes, apsakė savo
mokintiniams in savo kentė
jimus, savo smerti ir isz nu
mirusiu prisikėlimą. Ir Jis
užsisėdės ant asilo, jojo in
Jeruzale. Daugelis žmonių
klojo savo rukus ant kelio.
Kiti kirto medžiu szakas ir
barstė kelia. O žmones, pir
ma ir paskui eidami szauke:

“Osana sunui Dovydo! Pagirstas, kuris ateina vardan
Vieszpaties! Osana augsztybeje! ” Jėzus gydė daug ak
lu ir raiszu. Bet parižejai ir
raszto mokinti, pamate ste
buklus, kuriuos Jis dare, su
pyko ir norėjo Ji nužudinti,
bet bijosi įmonių, mylincziu
Jezu.

Taggart, Jr., mieste ir tris anū
kus. Laidojo Seredos ryta, su
apiegomis Szv. Jurgio bažnyczioje, devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapines.
Graborius L. Chaikowsky lai
dojo.
— Seniausias miesto gy
ventojas Strate G. Saviolis,
Graikas, turintis 103 metu am
žiaus nuo 30 N. Main uly., pasi
mirė Panedelyje po piet, Ash
land ligonbuteje. Jisai turėjo
saldainiu bizni. Gimė Crete,
Graikijoje 1848 metuose.

— Daugelis lankysis-musu
apylinkėje pasisvecziuot laike
szveneziu, 'pas savo gimines ir
pažinstamus, todėl būdami Patersone mieste, užeikite pas
musu tautieti p. Justina Milinauska, 7 Bridge uly., kuris
jus svetingai paivieszins ir
prictelis^kai su jumis pasikalbes, nes p. Milinauskas yra
svetingas žmogus.

Maluninkas Pabėgo

NUSZOVE
KARININKA

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

(įoutt seon a^ee

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Shamokin, Pa. — Senas gy
ventojas, Adomas Dro'bnis, ku
ris nesveikavo per koki tai lai
ka, numirė savo namuose. Ve
lionis gimė Lietuvoje, atvyko
in Amerika 1902 motuose. Bu
vo angiiakasis. Po tam buvo
džanitorium del Szv. Stepono
bažnyczios. Paliko du vaikus.

Orwigsburg, Pa. — Utarninko vakara apie 7:15 valanda,
žaibas patalke in Class Tex
Knitting Mill fabriką, prie N.
Warren ulyczios, ir užsidegė.
Daug bledies padaryta. Apie
keturios dcszimts darbininku
neteks darbo.

New York. — Garsingas raszytojas, Ferenc Molar, Veng
ras, 74 metu amžiaus, kuris nesveikayo per daugelis metu,
pasimirė Seredos diena. Velio
nis gimė Budapeszt, Vengrijo
je 1878 metuose, atvyko in
Amerika 1940 metuose, kaipo
pabėgėlis isz savo tėvynės. Ve
das tris syk. Jo antra 'žmona
gyvena Hollywood, Calif.
Minersville, Pa. — Penki
angliakasiai kur žuvo Forest
ville mainuose pareita Subata,
kai dūlio susprogimas pramusze skyle in mainu siena už ku
rios 'buvo szimtai tonu užtviriiusio vandens York tuneli. Ju
lavonai likos surasti Panedely
je: Chester Lapinsky, 29 metu
amžiaus ir jo brolis Francis*, 21
metu amž., Martin Brazenec,
35 metu amž., ir Dennis 'Onuschco, 36 metu amž. Juozo So
diniais, 39 metu amžiaus, isz
New Minersville, likos suras
tas Nedelioj, 4:30 valanda popietu.

i LIETUVISZKAS ?
★
GRABORIUS
J
* Laidoja Kimus Numirėliu.*
* Pasamdo Automobilius Del J
★ Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
Paterson, N. J. — Darbai
★
::
Reikalams
::
J ezionais nevienokai, dirba ka
* 535 WEST CENTRE STREET * ro fabrikai laibai gerai, bet ki
** tos dirbtuves nekaip gerai,
*
Telefonas Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA.
ypacz szilko, labai prastai.

1

MAHANOY CITY, PA.

I

szove.

Nuszoves ta karininka, tas
kareivis ramiai padėjo savo
karabina ir stovėjo, laukdamas
kol ji suaresztuos.
Kulka, kuri nužudė ta kari
ninka, buvo to kareivio paties
padaryta, nes ant tu manevru
kareiviams nevalia turėti ka
rabinai ar revolveriai.
Nuszoves ta karininka, ka
reivis Kunak ramiai pasiaiszkino: “Asz hutariau ka nors
ežia nužudyti, kad galecziau
isz vaisko iszeiti. Asz gerai ži
nau kad asz negerai padariau.
Asz tikiuos kad mane už ta pa
kars. Asz jokio iszsiteisinimo
sau nedarau, asz ta karininka
tyczia nužudžiau, kad Armija
butu priversta mane nuo vais
ko paliuosuoti.”
Jis sako kad jis kelis sykius
kitus kareivius apvogė, ir ty
czia paliko savo kepure su sa
vo vardu, kad jis butu susek
tas ir pravarytas. Bet jis sako
niekas nieko apie tai nedare!

te#
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arba pradžia
SKAITYMO
.. .ir...
RASZYMO

GET ALL THE FACTS FROM YOUR

ELECTRIC RANGE RETAILER!
Each meal you prepare with your old-fashioned cooking method gives you added reason for "going

electric.”

For no other method can match flameless electric cooking all these ways!

from the man who knows!

So get the facts

Have your local electric range retailer explain to you why only electric

cooking can be all these things!

64 pus. Did. 5x7 col
Dabar Po 25c.

cool

SAULE Publishing Co., ;
Mahanoy City, Pa., U.S.A. <
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"DIP-IJESS”
WRITING SETS
by

‘ ‘ PASZELPINIS
IN EUROPA

Choose The Right Point

for

The Way You Write

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

No. 5556

apie to žmogelio kelione. Ir už
tai komisijonierius su keliais
policijantais pribuvo ant to at
sisveikinimo.
Žmogelis dabar yra suaresztuotas. Jis yra prasikaltęs už
tai kad jis neteisingai eme val
džios paszelpa, kai jis turėjo
gana savu pinigu.

SKAITYKIT
“SAULE’Va
PLATINKI!

<

»

Nu. 566B

(i••w

him today. • •and you’ll be asking for immediate
delivery of ygur automatic electric range...the best help
a homemaker can have!
See

PENNSYLVANIA
POWER & LIGHT
COMPANY

1

A BUSINESS-MANAGED FTB f

MANNED BY 6700

|

K

n

*118. Jt ra

tax-paying company

Can’t Leak • Won’t Flood

friendly home-town people

Writes 300 words
without dipping

and OWNED BY 73,600 tw INVESTORS,

MOST OF THEM YOUR NEIGHBORS AND FELLOW PENNSYLVANIANS

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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