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Isz Amerikos

UŽDUSO NUO
ANGLIŲ GAZO

Sziaurineje Korėjoje ka
reiviai užima Marinu vietas.
Marinai, po ilgo kariavimo
dabar gales važiuoti namo
pasilsėti. Marinu karo sztabas tuojaus vieszai paskelbė
kad nebus daroma jokio
skirtumo tarp tikru Marinu

BAISI EROPLANO
NELAIME

52 Žuvo; 17 Iszliko
Gyvi
SAN JUAN, PUERTO RI
CO. — Didis Pan American
tranportinis eroplanas DC-4,
kurio lakūnas buvo loszikes
Jane Froman vyras, nukrito in
Caribbean mares, netoli nuo
San Juan. Penkios deszimts
du žmones žuvo, o septyniolika
iszsigelbejo. Gyvųjų tarpe yra
ir szitos loszikes vyras Kapito
nas John Burn, isz New York
miesto. Jis gyvas, bet buvo
sužeistas. Jis buvo be sanmones kai buvo atvesztas in uos
to. Nelaime atsitiko Petnyczios ryta 11:02 valanda.

PHILADELPHIA, PA. —
Valstijos policija ir vietine po
licija pranesza isz Bucks Coun
ty, kad Ponia Elaine Mayberry
dvideszimts szesziu metu neszczia motina užduso nuo anglies
gazu savo namuose in West
Rockhill Township. Jos vyras
dvideszimts penkių metu am- j
žiaus Jonas yra Grand View li
goninėje, Sellersville pavojin
goje padėtyje.
Policijantai spėja kad ta mo
teris pasimirė apie deszimta
Isz viso ant to nelemto erovalanda isz ryto Subatoj. Poli
cijantai paaiszkina kad jie ne plano važiavo 69 žmones, kuriu
galėjo ankscziau praneszti, nes ta,rpe buvo szeszi maži vaikujie lauke kol daktarai isztirs cziai ir penki lakūnai.
nuo ko ji pasimirė.
Eroplanas skrido in New
York miestą ir butu buvęs te(Tasa Ant 4 Puslapio)
EROPLANAS

SU VIENUOLIKA
ŽMONIŲ DINGO Muzikos Susituokimas
DENVER, COLO. — Smegas, tirsztos miglos ir tamsus
debesiai trukdo darba žmonių,
kurie dabar jieszko dingusio
dvieju inžinu B-25 bombneszio. Ant to eroplano buvo vie- j
nuolika žmonių kai jis dingo
skrisdamas virsz Denver mies
tą.
Paskutines žinios isz to
bombneszio atėjo kai jis buvo
tik keturios deszimts myliu
nuo savo nusileidimo vietos.
Jis skrido isz Kansas City.
OMAHA, NEBR. — Missou
ri upe taip patvino kad jos
krantai yra užlieti ir vanduo
iszverže virsz krantu in Sioux
City, Council Bluff ir kitose
mieštose Iowa vals. Dabar 650
myliu žemes yra po keliomis
pėdomis vandenio. Apie 70,000
žmonių turėjo iszsikraustyti
kuriuose namai yra užlieti.
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COSTELLO GAVO UGNIAGESIAI —
PUSANTRO METO
UGNIAKURIAI
Garsus Razbaininkas
Paniekino Senatorius

Mergaite Atnesze
Kelias Pielyczias

Robert Merrill ir Roberta
Peters, isz Metropolitan
Operos dainininkai, paskel
bė kad apsiženys. Žinios bu
vo paskelbtos isz Paneles
Robertos Peters namu. Pa
nele Roberta Peters su savo
sužieduotiniu Merrill daina
vo Opera “Barber of Se
ville,” Vasario menesyje.
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MAHANOY CITY, PA.

V. L. Boczkowftki, Editor and Mgr.

Marinu Vietoje Kareiviai

7 KALINIAI PABĖGO

INDIANAPOLIS, IND. —
Septyni kaliniai iszsipjove lan
gą isz kalėjimo sienos ir pabė
go. Jiems kelias pielyczias bu
vo atneszus asztuonįolikos me
tu mergaite, kuri yra vieno isz
tu kaliniu drauge.
Keturi isz j u buvo greitai su
imti ir sugražinti in kalėjimą.
Policijos virszininkas, Dan ,
Smith, sako kad asztuonįolikos
metu Madeline Louise Harri
son, isz Indianapolis yra prisi
pažinus kad ji atnesze penkias
pielyczias savo draugui, dvideszimts keturiu metu amžiaus
Keith Wright, kuris buvo ka
lėjime už vagystes. Policijos ,
virszininkas suaresztavo ta
mergina, kai kitas kalinys jam
pasakė kad ji tam savo drau
gui buvo tas pielyczias slapto-į
mis inteikus.
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Trys Prisipažino
Uždege 14 Gaisru

SPRINGFIELD, PA.—Trys
NEW YORK. — Gemblerys, Springfie’d Township ugnia
gengsteris ir garsus razbainin- gesiu nariai prisipažino, kad
ku New York mieste vadas ir jie tyczia uždege ir pradėjo
garsiu ir dideliu politikierių daugiau kaip keturiolika gais
draugas, Frank Costello buvo ru, pereitais metais Spalio-Oct.
pasmerktas ant pusantro meto ' menesyje.
in kalėjimą ir turi užsimokėti
Tie gaisrai sudarė iszkados
penkis tukstanczius dolerius už daugiau kaip septynis szimbaudos, už tai, kad jis Senato tus penkios deszimts tukstan
riams nesutiko atsakyti in j u cziu doleriu iszkados.
New York laivu kompani
ir tu kareiviu, kurie buvo
jam užduotus klausimus.
Suaresztuoti ugniagesiai yra jos sekretorka, Ponia Olga
panevalia paimti ir dabar
Teisėjas Sylvester J. Ryan, Thomas Vincent Shavney, de Ebnow, pasakoja Senato ko
užima tu Marinu vietas. Ma
kuris atmete to gemblerio, ad vyniolikos metu amžiaus, Carl misijai ir tos komisijos virrinu virszininkai sako kad
vokatu, lajeriu praszyma visa M. Heffrcn, dvideszimts asz- szininkui Hoey, kaip ji gra
j u akyse visi buvo ir bus ly
ta byla iszmesti isz teismo, ji tuoniu metu amž., ir Robert žiai pasipinigavo ir sau tur
gus, ir kiekvienas kareivis
taip pasmerkė.
Wegmann, dvideszimts septy teli susikrovė, parduodama
bus invertinamas sulyg savo
Costello buvo nuteistas ant nių metu amžiaus. Jie buvo kelis Amerikos senus alie
darbo ir pasiszventimo.
keturiu prasižengimu, bet vi suaresztuoti apie antra valan jaus laivus. Ji, parduodama
sos tos bausmes yra in viena da isz ryto.
tuos laivus Kiniecziams pa
Visi trys prisipažino kad jie sipinigavo, užsidirbo dau
sutrauktos ir už tai isz viso
GENEROLAS
jam reiketu tupėti kalėjime tik tuos gaisrus užkure, už tai, kad giau kaip szimta tukstan
DWIGHT D.
pusantro meto. Teisėjas butu jie labai myli matyti dideli cziu doleriu. Ir jis sako kad
ji pasmerkti ant de gaisra ir myli klausyti kaip de nei Senatas, nei Amerikos
EISENHOWERIS ga^jes
szimts metu in kalėjimą ir de- gantieji gyvuliai ir galvijai valdžia negali in ta jos bizni
, szimts tukstancziu doleriu staugia ir bliauna gaisre.
insikiszti ar už tokius piniYra Atsisakęs Nuo baudos.
Policijanti buvo kokius tris j gus takšnoti.
žmonių iszklausineje
Visu Europos Ali jautu Gemblerys Costello, susidė szimtu
apie
tuos
gaisrus kol sucziupo
jęs rankas linksmai nusiszypPHILADELPHIA, PA. —
Armijų Komandorius sojo, rodos pajuokdamas teisė szitus tris.
Pardavėjo Milton Book
Didžiausias isz tu gaisru bu- man namai buvo apvogti. Va
ja, kai jis iszgirdo savo paWASHINGTON, D. C. — ; rmerkimą.
tvartai ir s-ztebeliai, in Lamb giai gavo apie szeszis szimtus
Generolas Dwight D. EisenhoTeisėjas Ryan, pasmerkda vo visi Seselių Pranciszkiecziu doleriu. Tuo laiku kai vagiai
weris rengiasi pargryszti in mas ta gembleri jam pasakė: Tavern ant Sproul vieszkelio. j iszkrauste j u namus Milton
Amerika ir pradėti vesti savo “Isz visko aiszku kad tu tyWegmann teipgi prisipažino Bookman su savo žmona buvo
vaju del Prezidento rinkimu czia paniekina ta Senato Ko kad jis teipgi tris automobi ius iszejes pas susigdus in sveant Republikonu Partijos ti- misija ir nesutikai atsakyti in sudegino užpildamas gazo ino czius. Jis sako kad vagiai pa
kieto.
klausimus, kol kiti nebuvo pa- ant ju ir paskui juos uždegda sivogė kelis laikrodėlius, jo
Genero’as Eisenhoweris dar szaukti ir priversti pasiaisz- mas. Visi jie buvo suaresztuo žmonos brangu žiedą ir kelis
ketina aplankyti visus, ar be kinti.”
ti be jokios kaucijos.
I szimtus pinigais.
veik visus tuos krasztus kurie
Paklaustas ar jis nori ka pa
yra Atlanto Sanjungos nariai, sakyti ar pasiaiszkinti? GemMaszina Beisbolininkams
blerys Costello atsake: Jis nie' ko nenori sakyti.
Teisėjas Ryan sako, kad jis
gerai žino koks yra tas gem
blerys ir kaip jis pats tiek sy
kiu yra prisipažinęs ir net pa
sigyręs, kad jis instatymus yra
sulaužęs, bet, Teisėjas sako,
kad jis už visa tai ji dabar ne
pasmerkia, bet vien tik už tuos
prasikaltimus, kurie buvo in
j teismą investi. •
Tuojaus po tam to gemblerio
advokatas, Kenneth M. Spence
Generolas Dwight D. Eisenhoweris
pranesze kad jis kreipsis in
pirm negu jij iszvažiuos isz augsztesni teismą. Costello
tuojaus pareikalavo kad butu
Europos.
O tuo tarpu jis jau rengia jam paskirta kaucija, kad jam
In Vero Beach, Florida,
duotojui Chuck Dressen,
ke’ias prakalbas, visiems pa- nereikėtų kalėjime tupėti kol
jo
advokatas
gales
kreiptis
in
aiszkinti savo nusistatymus
Pa Warner, atsiklaupęs pa
kaip szita maszina dirba,
augsztesni
teismą.
Bet
Teisė

rodo
kitiems
beisbo
’
ininkuri meta beisboles loszidel to vajaus.
kams per manksztymus ir
Senatorius Henry Cabot jas nesutiko ir pareikalavo kad kams ir Brooklyno beisboles
Costello
pasiduotu
Policijos
Lodge viso to vajaus del Eiratelio Prezidentui, Walt F.
pratybas.
senhowerio vadas ir pirminin virszininkui.
O’Malley ir to ratelio va
o □ □
Costello pakliuvo in teismo
kas, ana sanvaite buvo nuskri
dęs in Paryžių, pasikalbėti ir rankas, kai jis Senato Komisi
JIESZKO 3 VAIKU MOTINOS
pasitarti su Generolu Eisenho- jai nesutiko pasakyti kiek jis
weriu. Jis padėjo Generolui pinigu turi, kiek jis dabar ver
NEW YORK, N. Y. — Poli- vieszbuczio, hotelio cz-ia, kuria
Eisenhoweriui ta jo atsisaky tas, isz kur jis tuos pinigus ga
vo ir kokius santykius jis pa cijantai jieszko keturios de me jam buvo pasakyta kad jo
mo laiszka paraszyti.
Gen. Eisenhowerio rėmėjai laiko su buvusiu New York, szimts penkiū metu Ponios Sy žmona buvo užmatyta szitame
del Prezidento dabar spėja, miesto Mayoru W. O’Dwyer, bil Price, kuri dingo isz savo vieszbutyje. Jos vyras sako
kur jis pirmutines prakalbas kuris yra dabar Amerikos Am namu Kovo Mar. dvideszimts kad jųdviejų asztuoniu metu
pasakys Amerikoje. Bet kiti basadorius Meksikoje. Jis ta penkta diena kai ji susirgo.
sūnūs Edvardas dabar serga ir
sako kad tai visai nesvarbu, da teisinosi kad jis buvo paga Philadelphijos policijantai
vis praszo motinos.
nes Generolas yra taip gerai vės szalti ir kad visi laikrasz- dabar jos jieszko PhiladelphiPonia Price turėjo szimta
žinomas, kad gali bet kur pra Ltininkai ir televizijos darbinin joje, nes jos vyras Harry gavo
kai jam protą sumaisze,
trumpa laiszka isz Marlyn doleriu su savimi kai ji dingo,
kalbas sakyti ir visi klausys.
I
/
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63 METAS

SAVYSTOVUS
PREKYBININKAI
IR AMATININKAI
Pradėjo Socialinio
Saugumo Mokesczius
WASHINGTON, D. C. —
Sziu metu pradžioje apie 4,500,000 savystoviai dirbancziu
asmenų mažu instaigu ar inmoniu savininkai ar partneriai,
bendrininkai in metus padara
pelno daugiau kaip $400, buvo
in jungti in socialinio saugumo
sistema, surėdymas. Pirma
karta sziais metais, szie asme
nys buvo papraszyti, kartu su
kitais 1951 metu mokescziais,
sumokėti ir socialinio saugu
mo; tuomi jie yra, nuo dabar,
apsaugoti federaline senatvės
ir iszlaikymo apdrauda, kuri
dabar apima szias profesijas:

Verslo krautuves (kolonialiniu prekių, mėsinės, saldumy
nu, daržovių, raszomuju prie
monių), barai, restoranai, gro
žio saliunai, auto aptarnavimo
stotys, kirpyklos; siuvyklos,
auto nuomavimo ir taksi, batu
valyklos, spaustuves, mažos
inmoneles, tarpininku agentū
ros; taipgi savystovus amati
ninkai, kaip siuvėjai, skrybėli
ninkai, artistai, raszytojai, fo
tografai, iszkabu paiszytojai,
savystovus rangovai, nakvy
nes namu vedėjai ar automobi
liu pastatymo aikszcziu nuo
motojai.

Trumpai tariant, visi inmoninkai, biznieriai, amatininkai
ir prekybininkai, kur pats sa
vininkas dirba, nuo sziu metu
yra apdrausti senatvės ir isz
laikymo instatymu, iszskyrus
žemiau sužymėtas profesijas:
Ūkininkai, ūkvedžiai, ar sa
vystoviai uždarbiauja kaip tai
gydytojai, teisininkai, dantis
tai, architektai, osteopatai, naturopatai, optametristai, veterinoriai, Krikszczioniu Mokslo
maldininkai, chiropraktoriai,
diplomuoti
sanskaitininkai
(nors kitose valstybėse nediplomuoti sanskaitininkai gali
būti apdrausti), laidotuvių di
rektoriai, technikai. Socialinio
Saugumo apdrauda nelieczia
taip pat dvasiszkiu ar invairiu
religiniu sektu nariu.

Visi szie biznieriai ir amati
ninkai intraukti saugumo sis- '
temo, surėdymo priklauso
abiems kategorijoms, darbda
vio ir darbininko. Vienok,
prieszingai darbininkai dirt anczia saugumo apdraustame
darbe, szitoks biznierius ar
amatininkas
užpyldy damas
mokescziu blanka (jeigu jis
uždirbo nors $400) privalo su
mokėti ir socialinio saugumo
apdrauda. Procedūra la'bai pa
prasta.

Sziu metu US mokescziu
blanke Forma 1040 rasite nau
ja linija— (B) penktoji, pirmjame puslapyje, kurioje Jus
pažymete savo SS mokesti, pa(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt

Kur protas siauras, ten lie
žuvis asztrus.

Paroda yra užvardinta “Pabaltijos Krasztai Vakaru Kul- j NEW YORK. — Kovo Mar. |
Prezidentas Trumanas pa- toroje. ” Viskas buvo surengta į 31 d., in New Yorka. atvyko
reikszdamaš kad jis nebus ir sutvarkyta Profesoriaus Ro laivu “General Muir,” iszkandidatas in Prezidentus, yra land Baughman, Universiteto I plaukusiu i>z Bremerhaven
pasakęs: “Asz nepriimsiu kan Knygyno virszininko, kuriam Kovo 21 d., Lietuviai:
Becker, Adolf, Paulina, in ■
didatūra, kad man ir siūlyta. padėjo Lietuvis,.- Latvis ir Ba
Grass
Valley, Calif. — Bublai- '
Asz nejaucziu kad man yra ko tonas, kurie tame Universitetą '
th: Jurgis, Huntington Sta. L. i
kia: pareiga dar per keturis mokinasi.
metus darbuotus- Vaszingtone.
Szita knygų ir meno 'paroda l. , N. Y. — Didor: Wanda, 1
Nepaisant kas bus kandidatas tesis iki Gegužio pirmos die Summer City, [owa.— Ensins:
.Jakob, Maria, Angelika, in
in President,us, asz jums užtik nos.
rinu kad dar per keturis metus
Apie szimtas deszimts kny Stoughton, Mass. — Folk: Al- .
Vaszingtone bus Demokratas gų yra iszMatyta ant szitos pa-, bert, Irma, Regina, So. Boston, I
Prezidentas, ’ ’
rodos. Tu knygų tarpe randasi Mass. — Freimuth: Eduard,
ii- Kristijono Dohclaiczio rasz- Helene, Chicago, 111. — Garbatsohewski: Margot, .Johann,
Ne taip gerai 'butu bagocziu- tai.
mi sziomis dienomis. BagoMeno parodoje randasi My Johann, in Chicago, Ill. —
Graedtke: Edeltrunt, Alma, in
czius, kuris uždirba szimta kolo Cziurlionio darbai.
Detroit, Mich. — Joneikis:
tukstaneziu doleriu in metus,
Hans,
Marie, .Johann, Hein
turi kas antra diena dirbti del . Laime, tai kaip szeszelis; arrich, Tians, Ilsemarie, Roswitvaldžios taksu..
cziau neprieisi besivydamas.
ha, Scott Haven, Pa. — Juraschka, Wanda, Naugatuck,
Ponia D. Leigh Colvin praBulter knygyne, Columbia
„szo prezidento Trumano užda Universitete, New York, dabar Conn. — Juraschka: Alexan
ryti visus saliunus ir kliubus yra iszdeta Pa’baltijos krasztn der, Johanna, Manfred, Wolper dvi sanvaites; per abieju meno darbu ir knygų 'paroda. demar, Naugatuck, Conn. —
Klischies: Hilda, Max, New
partijų seimus, nes, ji sako:
York, N. Y. — Krygeris: Au
“Iszrinkti kandidatus reikia
Per sziuos metus Amerika
/blaivios galvos, o ne pasigėrė praleis septynios desžimts bili gust, Maria, Georg, Algird,
Searching our coastal waters for
jusiu ir apsiblaususiu balia- jonu doleriu tik del kariszku Lilly, Vidmantas, Detroit,
WTOKy
unidentified submarines, this
Mich. — Kunstmanas: Gražina
yuotoju, kurie per tas dvi san- reikalu.
Navy blimp pilot is constantly on
ir Robert, in Chicago, HI. —
vaites neiszsipagirioja. ’ ’
the alert to protect American shores. His blimp carries
Megne, Anna,, Johann, Natalie,
the most effective airborne detection gear in the world,
Saule Publishing Co., ’r
Bluffton, Ind. — Mueller: Tru
Generolas Dwight D. Eisenenabling him to pinpoint and track a target even when
Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Ji
de, Helga, Brooklyn, N. Y. —
howeris,
po vienu
Tiktai,
. . metu
. $1.00savo
it is submerged. And he is doing a vitally important
Neumann: Erna, Berlin, Mass.
naujame darbe kaipo visu Va
job in defense of America. •
— Pijus: All'bertas, Magdale
karu Europos armijų komanDefense is your job, too. And one of the best ways
na, Leonas, Loretta, Ona, Mo
dorius sako: “Mes turime ge
for you to do your part is by keeping yourself ’and
nika, Povilas, Chicago, Ill. —
rai apsižiūrėti ir apsirokoti,
your country economically strong. Buy U. S. Defense*
Plečkaitis: Magdalena, Pittss
kad neiszeitu taip kad tie laisBonds now and regularly. Go to the pay office where
burgh, Pa. — Roesler: Arthur,
Tie Patrijotai
, vieji krasztai butu musu sau
you work and sign up for the Payroll Savings Plan or
Pinigai
reikia siusti
Berta, Erna, Bruno, Bridge
gojami
su pinigais,
kuriesumus<[
join the Bond-A-Month Plan where you bank. But
ton, N. Y. — Schwederski:
E, tie musu patrijotai,
paežius subankrutavuos.
”
don’t put 'it off—do it today!
užsakymu:
Werner, Frieda, Karin, Inge,
Jie tikri jau idijotai:
Youngstown, Ohio. — Stellzig:
Vienas žmogelis sutiko juri Vienas Gude nusistveres,
The U. S. Defense Bonds you buy
Antras glaudžia sztai Airisze, Annemarie, Monsey, N. Y. —
ninką ir ji užsznekino: “Kur
give
you
personal financial independence
Tippel: Berta, Concordia, Kan
Treczias myli pasigėrės,
mirė, tavo tėvas ? .
Remember
that
when you’re buying Defense Bonds you’re
sas.— Urbsas: Emilija, Na
“Ant mariu,” atsake jun- O kiti rankas atkisze,
building a personal reserve of cash savings. Money that
will some day buy you a house or educate your children,
tick, Mass.
Klaupias Lenkes sztai pra,ninkas.
or support you when you retire. Remember, too, that if
—BALF Centras.
/
you don’t save regularly, you generally don’t saVe at all.
szyti,
“O kur mirė tavo motina?”
So go to your company’s pay office—now—and sign up to
Ir vis vamba: Miela duszyte.
buy Defense Bonds through the Payroll Savings Plan.
“Ji nuskendo su laivu.”
Praszo garantijos; (.German
Don’t forget that bonds are now a better buy than ever.
‘ “O kur mirė tavo tėvukas? ’ ’ O jus meiles vien spangucziai Ethnic)
Because now every Series E Bond you own automatically
goes on earning interest every year for 20 years from date
Rucker: Joseph, gim. 1917
“Jo laiva viešnios sudaužė, Jus nežinot, vien spangucziai,
of purchase instead of 10 as before! This means that the
bond you bought for $18.75 can return you not $25—but
Jus nežinot, kaip vaikucziai: m. , Kovo 22 diena žemes ūkio
ir jis žuvo marese. ’ ’
as much as $33.33—if you just hold it the extra ten years!
darbininkas.
A $37.50 bond pays $66.66. And so on. For your security,
“Ir tu dabar nesibijai,” ste Reikia Lietuve mylėti,
. and your country’s, too, buy U. S. Defense Bonds now!
Rueker,
Gertrud,
gim.
1920
bėjosi žmogelis, “plaukti ant Rože, rūta ka sodina,
m., Birželio 13 d.
mariu kai tiek tavo szeimynos Ka neliaus niekad žydėti,
Rucker Brigita gini. 1941 m.,
Ka isztolo sztai masina,
ten žuvo! ’ ’
Birželio 3 diena.
*U. S. Savings Bonds are Defense Bonds
“Pasakyk man,” paklausė Kaip prisirbus žemuogute,
Rueker: Baldur, gim. 1948
Kaip
szviesi
dangaus
žvaigž

jurininkas, “kur tavo tėvas
m., Liepos men. 14 diena.
Buy them regularly!
dute.
mirė?”
Rueker, Lothar gim. 1949
The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury
“Nugi namie, lovoje, kaip
Department thanks, for their patriotic donation, the
*************************************** m., Spalio men. 18 diena.
Advertising Council and
pridera.’ ’
Adresas: Dielmissen Nr. 39
:: JUOKAI :: nlber Vorwohle, Kreis Holz
b “0 tavo motina?”
“Teipgi namie, lovoj.”
minden, British Zone.
Saule Publishing Co., - Mahanoy City,
“O tavo tėvukas?”
Netikės
d “Nugi teipgi namie, lovoj,
Užima Automobiliaus Vieta
— Ar žinai dedionele:
' juk kur kitur jie ir galėtu mir% f i ?! ”
bus dvi sanvaites kaip su
'į “Tai kaipgi tu dabar gali ėjau su mano Jurgiu in pora,
drysti eiti namo, kaip tu nesi o jau suvis persimainei
— Ar szitaip! O asz su
bijai gulti lovon, kur tiek žmo
saviszkiu gyvenu jau dvidenių jau mirė ir mirszta?”
szimts metu, o jis koks pir
ma buvo, toks ir dabar!
— Ar isztikro?
LIETUVISZKAS
— Isztikro, tada buvo
niekam netikės, o dabar, da
niekai!

Defeits® is your job, too!

Pypkes Durnai

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col, ilgio, 5% col. ploczio
Iszaiszkma sapna ir kas
ateiteje stosis. Su priedu /
pląnatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos po- ;
pieros virszeliuose. :: :: J'

I

Prilygino
Mužikas—Tai ponas gra
fas kas diena tokius storus
cigarus ruko?
Ponas—Taip, mano žmo
geli Tai papratimas, nega
lų be to apsieti!
Mužikas—Taip, asz su
pratu! Tai suvis kaip ir asz!
Ponas—Ar ir tu rukai ci
garus?
Mužikas—Ne, bet kas die
na visada pasigeriu!

Trudy Dyer iszrokavo
kad jam geriau ir patogiau
bus su rogėmis važiuoti per
sniegą ir leda, negu suautomobiliu, pasirūpino szitas

• No.158—A p i e Kapitonas
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Vagis. t>0 puslapiu, 20c.
No.160'—Apie Po Laikui;
ISTORIJOS, PASAKOS,
APYSAKOS, IR T. ✓ T.
Per Neatsarguma in Balta
Vergija; Pusiaugavenis; VieszVisi pirmieji Katalogai dabar pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
yra negeri. Szis Katalogas Žvake; Del . Pirsztiniu; Apie
užima visu anų vieta, todėl Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
užsisakykite knygas isz
nus; Meszla-vežis; GrapaS; Ėg
szito Katalogo
li; Aržiuolas; Uosis; Bndyne.
No. 1952
Apie 100 puslapiu35c.
No.166—Apie Sūnūs Mul
No.103—Vaidelota, apysaka kinus; Iszklansyta M a 1 d a
isz pirmutines puses szimtme- Vargszo; Geras Medėjus. 20c;
czio iszimta isz Lietuviszkn
i\o.l72—Apie Duktė Mariu;
užliėkn. Su paveikslais. 177
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
dideliu puslapiu, 35c.
piu, 20c.
No.102— Prakeikta, meilin
No.173—Apie Talmudo Pa
gas kriminaliszkas apraszy
slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszmas, 202 pus, 50c.
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
No. 101—Kapitonas Velnias,
No.175—Kuczios Žemaites;
Puikus apraszymas, didele
Gudras Piemenis; Isz Ko Stfeiknyga, 404 puslapiu, 50c.
dare
Anglis; Kaimiecziu AimaNo.l23—Septynios istorijos:
Stebuklingas Zerkolas; Sida navymai; Eiles; Kokis Budais
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; Apgavikai Apgauna Žmonis;
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Paveikslai. 20c.
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
No.127—Trys istorijos apie
Duktė Pustyniu; Pelcniute; Skaitymo i'r Raszymo. 25c.

KATALOGAS
KNYGŲ

NAUJAS LIETUVIU
TRANSPORTAS

roges ir szitus szunis. Draiverys szitu rogių yra isz
Alaskos Dave Irwin. Gal ne
visi dabar parduos savo au
tomobilius ir pirksis sau szi:

Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
„ Kitokios Knygos
No.128—Dvi isztorijos: Valdimieras; Bedali; 44 pus., 20c
No.l 29—Keturios istorijos: No.178—Tikrausias- Kabalas
Ketvirtas Prisakymas Dievo; arba atidengimas Paslhpcziu
Keliautojai in Szventa Žeme; Ateites su pagelba Kazyrom.
Beda; Tamsumas prigauna. 58 25c.
No.180—Kvitu Knygute
puslapiu, 20c.
No.132—Trys istorijos: Apie del Iszmokejimo Pinigu Ligo
Anglorius isz Valencziojs, Ko- niams. 35c.
žnas daigtas turi savo vieta;
180t/>—Kvitu
Knygute
Ka pasakė katras paeziuojas, Draugystėms, del Kasieriatis
76 puslapiu. 25c.
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
“
No.133—Dvi istorijos: Neuž kimu. 25c. '
mokamas Žiedas, Drūta Alks No.194—Trumpas
Katalini. 62 puslapiu, 20c.
kiszkas Katekizmas, pagal iszNo.134—Dvi istorijos: Eįaisi guldima Kun. Piliauskio, su
Žudinsta, Urlika Razbainirika, nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.
43 puslapiu, 20c.
No.138—Apie Irlanda; Ro No.l 96—Stacijos arba Kal
bertas Velnias; Medėjus; Kaip varija Viesz. Jezuso Kristnso
Kuzma Skripkorius Likos Tur 15c.
tingu Ponu. 35c.
No.197—Graudus Verksmai
No.140—Apie Alaža Katilu- arba Pasibudinimas prie Apka Lietuvos Skausmai, Mo- mislinimo Kanczios Viesz. Mu
cziutes Pasakojimai, E i le s , su Jezuso Kristnso. Knygute
Vargdienis, Pirmutine Szalna, reikalinga ant Gavėnios. Pa
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 1971/Ą, 25c.
64 puslapiu, 25c.
No.141—Apie Kalvi Paszku, No.198—'Gromata arba Mu
ležinis Vyras, Smakas ir Niki ka musu Iszganytojans Jezuso
Kristnso, peraszyta isz gromatas. 61 puslapiu, 20c.
No.142—A p i e Paveikslas tos rastos grabe musu IszgapyGyvenimo, Nuopolei Mateuszo tojaus Jeruzolima. 10c.
Jcrukausko, Osieczna. 40 pus No.200—Eustakijuszas. Is
lapiu, 20c.
torija isz Pirmutiniu Amžių
Pa. No.144— Apie Ranka Ap- Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, No.201—Istorija apie Amži
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę na Žydą. Jo kelione po svietą
va Zokoninka Bernadina*. 61 ir liudymas apie Jęzu Kristų.
puslapiu, 20c.
Pukius apraszymas. 20c.
No.145—A p i c Velniszkas No.202—Novena, Stebuklin
Malimas Kaip Studentas Lo go Medaiiko Dievo Motinos <
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste Garbei. 15c.
buklinga Puodą, Dainele. 47 No.203—Knygute, Tretinin
puslapiu, 15c.
kių Seraphiszkas Officium. 15c
No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. Kaip Užsisakyti Knygas:
62 puslapiu, 20c.
No.150—Apie Duktė AkmcUžsisakant knygas isz
noriaus, Klara, Nuspręstasis, szio Katalogo, reikia- paminėti
Ant Kiek Užlaiko Motercs Pa tik numeri knygos. Pinigus
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
siuskite per Pacztino Moni-OrNo.151—Apie Vaitas Szvil- deri, Express ar Bankine Mopikas, Pas Merga, Gražios ni-Orderi, o jeigu norite pini
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gais siusti, tai reikia Užregis
nukas Karalium, 62 pus., 20c. truoti laiszka su pinigais.
Nepamirszkite dadeti
No.148—Apie Joną ir Alena,
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c deszimtuka ekstra del prisiun'
No.153—Apie Gailuti, Du timo kasztu.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus Visi Mohi-Orderiai ir Pini
lapiu, 20c.
gai, o ir visi laiszkai “visada
tokias roges, bet žiemos
No.155—Szakinis Nedoras turi būti siusti vien tik ant
snieguose ir pūgose butu Žydas, Du Drangai. 136 pusla
szio adreso:
kiekvienam isz musu patogu piu, 35c.
SAULE PUBLISHING-CO.,
szitaip važinėti.
L-J
L—J
f-j
Pirkia U. 3. Bonus Sziandienl Mahanoy City, Pa., - U, S-. Įt
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Garsus Advokatas Paszautas

DORA MERGELE
(Tasa)
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likau tave da kūdikiu esant. Kad jisai yra szviesractrsras!
*
*
*
Atsimenu kaip paėmiau tave
Keletą moterėles raszo pas
ant ranku ir tu laiminai mano
' mane,
savo įmaža rankele, o dabar tu
Ir jie nori žinot:
pasilikai man aniuollu sargu,
Kokia moteriszke yra
kuri man Dievas nusiuntė del
laimingiause ?s
iszgelbejimo manės nuo mir
Mano atsakymas:
ties kuri be abejones ežia ma
Laimingiause
motere yra ta,
nės lanke.
Kuri pergyventus su savo
Malvina neabejojo a.preiszvyru trfedeszimts metu,
kimui majoro kuris susigrau
Tiki kad josios vyrelis yra
dinęs glamle ja prie savos, o jo
jai isztikimas.
stambios aszaros krito- isz jo
Ir,
. . .
akiu ant jos galvos. Malvina
nemažiau buvo susijudinus, o Toji kuri pasodina savo vyra
ant ka.raliszko sosto,
majoras tuo taupu kalbėjo:
'— O nelaiminga mano se Bet ji pati noszioja karūna.
Bet, laimingause motere
suo! Kiek ji turėjo nukęst,
'buvo Jieva,
kiek skausmu datirt, bet kaiip.
Nes, neturėjo jokios
nusidžiaugs.kada iszvys mime
prieszininkes rojuje!
su jos dukrele.
— Pasakyk Malvina, kal
bėjo jis vėl, kaip tave pavogė NAUJAS LIETUVIU
nuo motinos.
TRANSPORTAS
—Bus Daugiau—

byle, o dabar girdi ja. bakalbanezia,
Bartus tuojaus atėjo in pa
— ’ Urszule ar tu nebyle ?
galba majorui apsiginklavęs'.
— O nė pone! Man tik už
Revolverius nesze rankose, o drausta' kalbėt ir paliepta but
nebvlo. Pikti žmonos kurie makalaviją dantyse.
— Nereikia, ginklu, tarė ne laiko/užmusze koki tai tur
jam besiszypsodamas1 majoras. tinga žmogų ir asz rmicziau
Pauksžeziai jau kletkoje, abu tais baisybes, man prisakė nie
kad in nieką, nepratari ne žo
du uždariau kelnoreje.
— Vivat! Suszuko garsiai džio nes in maut1 tokiu badu
kaip ana žmogų nužndysia.
kareivis.
— Nebijok Urszule, tieji
— Tvirtyne musu! Te gy
vuoja musu majoras didvyris! latrai jau daugiau nepiktada— Reikia ja dabar ap riaus ir ant tavęs valios netu
žvelgt idant atremt da prieszn rės, nes jau jie musu galybėje
užpuolimus. Reikia surast rak ir mes atiduosim juos sudui
kuris nusprens jiems užpelny
tus.
Garsus New York miesto
duryje New York miesto.
eina byla teisme. PolicijanBartus netrukus rado pundą ta. bausmia ir jau niekad ne
advokatas,
Sol
Rosenblatt,
Du,
dar
iki
sziol
nepažysta

raktu virtuvėje ]«> puodu už paleis.
tai ji ežia isznesza isz jo
kuris
paveldėjo
du
szimtu
mi
razbaininkai
ji
paszove
ir
NEW YORK. — Balandžio:
—
O
Dieve!
Suszuko
vožtus. Džiaugsmingai paėmė
kambariu. Jo žmona, pri
tukstaneziu
doleriu
nuo
mi

pabėgo.
Apr.
12 diena in New Yočka.
torielka, padėjo juos ant jos ir džiaugsmingai mergaite. Bet
dengus savo veidą, seka.
lijonieriaus J. P. Morgan
Tas jo tu pinigu paveldė
atvyksta laivu “General Bal
tarsi tikrai pildydamas role jus neužmuszet.
L-1
LJ
L—J
anūkes,
buvo
paszautas
vi

jimas
dar
yra
intariamas
ir
lou,” iszplaukusiu isz Bremer
komendanto paimtos tvirtynes
— O ne Urszule, mes no
haven Kovo Mar. 31 diena llesu priklaupimu atidavė didvy esame žmogžudžiais tik ttžda, . .
.1
tuviai:
riui, kuomi prajuokino majora, rem juos kelnoreje, o po tam ežia randasi visas pulkas uza- da gresia, girioje. Girdėjai kaip krete visas pakampes ir skry
Gadzinskis: Jonas, Ona, Vol
kad net už szonu nusistvere be atidubsim policijai. Dabar buk ru ir laukia ju. Tu tuomi tarpu mergaite sake, kiek tu nelabu nios. Turtas buvo mibžiniszkas
demaras, Eleonora, Zigmas,, in
sijuokdamas. Bet veikiai nuti rami ir eik su mumis žemyn ir pažieszkok virvių, o asz. pritai žmonių bastosi po giria. Kulka o vis matomai isziplesztas nuo
Chicago, Ill. — Gintilas: Ado
lo ir tarė:
apsakysi mums kaip tu, dora sysiu szraekla.
isz už krUmo- lengvai gali mus žmonių kurie pateko in žmog
mas, Gertrud, Holger, in New
— Szposai, szposai, bet da mergaite, galėjai patekt in ur
Netrukus viskas buvo pa pataikyt, tokis slaptas prie- žudžiu rankas.
York, N. Y. — Heiser: Mari
ne viską padarome ka turime vą. žmogžudžiu. Juk kaip ma rengta ir tuojaus iszgirdo szas baisesnis' negu tas kuris
Majoras dabar nuėjo pas Uranne, New York, N. Y. — Kąlatlikt, idant tvirtyne butu mu nau, neesi anūkė tos raganos-, barszkinima in vartus1.
su ginklu stoja atvirai in kova. szule, o Žalnieriai ėmėsi ! prie
wies: Martin, Anna, Anna,
su rankose, gal da. sunki už nei dukteria to latro, nes jie ta
Bartus nubėgo ant gonku ir Turime apsvarstyt ka turime valgymo rastus pagamintus
*
Gerda
L., Helmut M., Horst A.,
duotis mus laukia ezionais, nes vęs negalėjo iszmokyt melstis ne trukus sugryžo apreikszda- veikt tolinus.
pleszikam kepsnius1. Nusivedęs
★
BALTRUVIENE
Erika I., in Wasilla, Alaska.—
tai da tik pirmas aktas musu prie Dievo, jai patys neiszpa- mas majorui jog tik du pikta
— Kažin kas joja, tarė Bar Urszule ant gonku u'žklause:
Klimkeit: Heinrich, New York
pergales ir veiksmo.
žysta jo.
dariai sugryžo.
tus klausydamas atydžiai. —
— Dabar .pasakyk man Ur
N. Y. — Kromelis:’ Gertrude,
Tai ir po Velykų!
— Taip, ponia, neesmiu ju
— . Gerai, atsake majoras. Tikrai joja!
Abudu iszkrete rūpestingai
szule, kaip patekai in tuos na
Erika
E., Juozas Z., Peter H.
Per
szventes
vienas
pas
savo
visus žemutinius kambarius, ir biaurinuosiu jais nes jie pa • Atrakvk vartus ir pats stok
— Taip, ir asz girdžiu.
mus nes pirma neturėjau laiko
in Slirevelport, La. — Magnus;
drauge atėjo,
namo, o po tain laiptais, nuėjo vogė mane nuo mano brangios už vartų. Pirmutini asz st ver
— Matomai visa banda pri klausinėt; dabar jau aipsidirBoris,
Ruth, ir Tubergen: Luz,
Ir prie saves bonkute gero
in augsztutinius kur taipgi vi motinėlės. Bet nemislyk pone siu, antra tau palieku. Žibinte buvo raita, užtemino iszgas- bom su razbaininkais ir jali
ir Magnus: Bjorn, irit Brock
“sztopo” turėjo,
sus kampus"iszkrete idant per- jog jau esame iszgelbeti kad pastatyk ant žemes. Bartus t ingai.
niekam ju bijot daugiau nerei
ton, Mass. — OrliCk: Kurt R.,
uždarote
kelnoreje
sene
su
juos
atidaręs
duris
pasielgė
kaip
sit ikrint ar kas netykoja ant
Nubėgo ant gonku, bet ne kės. .
■■■•■
,
miesto,
Frieda J., Christa R. iri Oma
ju paisislepes. Atėjo prie vienu sunum. Girioje da. apie ketu- jam'majoras liepe. Žmogžu trukus džiaugsmingai suszu — Jus j u neužmuszetneti
ha, Nebr. — Petkus: Erwin,
Tai nuo savo drauges
uždaryta duriu ir iszgirdo bal- res-deszimts razbaininku ran džiai matomai nieo. neprijaus- ko:........
ki u kad norėtumėte tu piktu
muszt
’
gavo,
Gertrud,
Brigitte, Mdnikri S.,
' sa besimeldžianczios ypatos. dasi ir ateis jie in ezionais. dami iriojo drąsiai in kiemą ir
žmonių krauju savo rankas
Musiszkiai!
Madison, Wise. — PetzUEdNes toji moterėlė sutikus,
Balsas buvo kudikiszkas, sal Szianakt ateis ju gal apie dvy tik tada susiprato kada jau gu
— Na, aeziu Dievui! Tarė terszt, kalbė’jo Urszule mato
nuind, Lydia, Dieter, Gerliarid,
norėjo “sztolpo” gaut,
dus ir mielas nors pilnas lika nes ant tiek gaspadine vi lėjo ant žemes.
majoras pats in save, girdėda mai labai besibianrimlama ir
Astrid G. in New York, N. Y.
Viską
tam
vyrui
žadėjo,
Majoras laike savo belaisvi
skausmo kada isztarinejo žo rė vakariene. Pasirūpinkite
bijodama užmnszejystes.
—
mas Bariaus apreiszkima.
Bet, gauti guzutes negalėjo.
džius: “Dieve susimilk ant to ponai idant tie latrai neateitu prispaudęs viena ranka, prie Bartus atbėgo ir atidarė var
— Ne, Urszule, sakiau kad
Praszo afidevito atvykti in
Motorėliu negalėjo atsikratyt,
žemes už krutu, o kita prikigero pono ir jo prieteliaus. iii czion.
Amerika:
tus per kuriuos iszejo pats ir juos atiduosime sudui'o sudus
Turėjo savo rankine
— Gerai, Urszule, buk ra sizes prie kaktos revolveri.
Gelbėk juos nuo pikto, gelbėk
juos nubaus.
Sodaitis: Juozas, žmona ir
majoras.
panaudot,
— Pasiduok, rūstinga bal
isz ranku nelabu piktadariu. mi, duosime rodą ir valiosiva
dukrele. Adresas: 654 Merry
Uzarai iszvydo juodu ir tuo— Atleisite man kad antru
Susimilk ir ant manes Viesz- mudu apveikt ir anuos. Ar tik su prisakinejo piktadariui, nes jas prijojo, o vachmistras svei kartu klausiau; asz žinau kad Ir režes kelis ypus per terla, lands Rd., Wentworthville1, N.
Parėjo namo.
patie ir gelbek isz urvos žmog pro vienus vartus gali ineit in mažiauses ipasiprieszinimas isz kindamas majora at si Ii epe:
S. W. Australia.
jus, pone, ju nemuszit bet kiti
Palikes
ta, 'balda.
kiemą ?
tavo, puses gali insmeigt tau in
žudžiu.
— Laibai buvome susirūpi kareiviai.
Moterėlė varanta iszeme,
Praszo Afidevito: *
— Taip pone, tik pro vie galva szalta kulka.
Majoras atidaro duris ir isz
— Ne Urszule, niekas ju
nę apie judu, ponas majore, ii'
Poli
ei
jauta
.prisiuntė,
Keturakis: Kazimieras, Ol
Bartus su savo taippat pada
vydo nusistebėjas beklupojan- nus vartus, nes kitu nėra. Visi
iszjojom jieszkot. Žinant kad nelytos. Bet tu ju nesigailėk,
O
pas
skvajieri
“
fainos
”
re
ir
abudu
piktadarius
suriszo
ga,
Olga, ir Manfred.
czia. Urszule su sudėtom ran langai su geležinėm grotom,
jie
verti
bausmes.
ponas,
majoras
visados
paveizužmokėjo,
Adresas: 50 Alma St., Pad-į
kom ir pakeltom augsztyn aki negales ineit. Užpakalyje na ir nuvilko in paszali.
da buvo tarnystėje, o kad va
— Asz ju nesigailiu bet bi
Su
ta
moterėlė
susitaikė,
Netrukus
atėjo
ir
vėla
du.
dingt
on, Brisbane Q. L. D.,
mis, o tojo pozicijoje iszrode mo yra gonkles; laukiant
kar
nesulaukeme,
tuojaus
misjau
matyt
u'žmuszta.
žmogų.
Ir penkis deszimts doleriu
Australia.
žmogžudžiu užsižiebineja ten Tiedu nesze sunkius klumsziiis
lyg aniuolas.
linome kad kur girioje sukly
— Nematysi niekad jai ne
užmokėjo.
ant
pecziu.
Toks
pat
likimas
— Tai tu Urszule meldie žibinte idant jiems duot ženklą
do! bet, acziii Dievui, randame nori, Urszule.
*
*
*
si? Užklausė nusistebėjimo ne kad gali ateit. Paprotys ežia buvo ii’ sziu dvieju.
po
pastoge.
Atvede
mus
in
—
Asz
ne
Urszule,
tarė
Majoras su savo draugu ne
:L. TRASKAUSKASj
galėdamas' praszalint, kadangi tokis, kad jai kas isz ezionais
czion pėdsakas; tuojau paži mergaite, bet Malvina. Ponas Lietus kuris yra ipąlaiminimn t LIETUVISZKAS J
apleido
kiemo
iki
rytmecziui,
del ūkininko,
žinojo, jog mergaite buvo ne- ateina tai tris kartus užgauna
nau jusu arklio’ kojos pėda. 6 klausėte kaip galėjau patekt
bet daugiau razbaininku neat
_ 1 ..............................
kumszczia in vartus.
GRAB ORIUS ’ į
Tankiai
buna
prakeiktas
per t
toli reikalu jieszkot tokio žir in ezionais tai dabar apsaky
ėjo.
moterc,
— Gerai, labai gerai, kad
* Laidoja Kunus Numirėliu. J
Pasiskaitymo Knygeles suteiki mums geras patarimas, — Nesuprantu, tarė Bar go koki ponas mao re turite. siu. Tie piktadariai mane pa
Kuri užsidėjo ta diena
* Pasamdo Automobilius Delį
— Dėkavoju Dievui kad vogė nuo mano mamos. Kaip
tus, kodėl ju daugiau nepasi
* Laidotuvių, Kriksztyniu į
nauja skrybėlė.
tarė
majoras
lyg
pats
in
save,
Trys Istorijos
taip laimingai susitinkam, de- in ežia, jie mane atgabeno asz
rodo.
Turbūt
suuodė
kuomi
matomai aipmislindamas jau
*
*
*,
* Vestuvių Ir Kitokiams į
Apie Irlanda arba Nekaltybe
sziandien kvepia, ta ju urvą. kavoju ir jums mieli draugai pati nežinau. Alano tėvelis pa
būda, kaip reikia pasielgt.
i
::
Reikalams
::
*
Iszmintingas ir mokytas
Suspausta; Robertas Velnias;
kad pribuvote gelbet isz blogo simirė ir viena karta, atėjo ko
Juk
tie
latrai
jau
neiszvengs
*
------s
.
į
Jeigu neateis visi ant syk,
žmogus sako,
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip* S3S WEST CENTRE STREET *
bausmes vistiek nes policija padėjimo ir isz ranku žmogžu kis tai žmogus kuris dabar
galėsime
juos
inleist.
Pasvei

*
Telefoną* Nr. 78
*
Kad
jisai
nieko
nemoka,
korius liko Turtingu Ponu.
džiu
in
kurias
netikėtai
inkliuezionais
buvo,
atsiinesze
popieSu žmonėmis turės padaryt ant
* MAHANOY CITY, PENNA. į
kinsime
labai
sziltai.
Dabar
tu,
Per paczta, 35 Centai.
vom.
ra ir reikalavo nuo mamos pi O kvailys ant tikrųjų mano,
Bartau, nueik ir pažiūrėk ar ju medžiokle.
— Beje! Ar ežia ne kareze- nigu. Sakes kad nuo jo du
žibinte žiba ant gonku.
tukstaneziu paskolino GrunovUž tamsios girios užtekėjo rna ?
Velniszka Maluna,
Netrukus sugryžo ir besiSAPNAS MOTINOS S7AENCZIAUSIOS I
—
Žmogžudžiu
lizdas!
Szeskis.
auszra, o netrukus pradėjo
szypsodamas
pasakė
:
szis-pauksztelitis turime jau
— Grunovskis? Atkartojo
Stebuklinga Puodą,
brėkszt diena.
Viesz. Jėzaus ir
— Matomai sene labai pai
bet
daug
da
ju
randasi
girioje
nusistebėjas * majoras, kokis
— Pone, tarė Bartus, tai.
. . . MALDA ...
j
Maluriinkas Pabėgo so ant savo 'žmonių, žibinte pa jokime, nes ten mus laukia. ir tikrai bijojom jot.
Grunovskis ?
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. statyta ir žiba: nepamirszo in—- Mano mires tėvelis.
Motinos Szvencz. i
— Dribai- suprantu kodėl
— Baisus pavojus mums
Adresas:
statyt visas žvakes; apszvietidaugiau tu latru neparėjo, ta
— Malvina! Suszuko majo
SAULE - Mahanoy City, Pa. neja prieszais aikszte taip kad
re Bartus lyg pats sau. Mato ras, tai tu mano sesers duktė,
Sapnas Motinos Szvenlengvai bus matyt kiek razbai- Istorija Apie . . .
mai iszvydo jie užarus tai ir asz tavo dede. Sveikinu tave,
cziausios,
mieganezios
ninku sugryžta. namon.
pabijoję.
ant kalno Alyvų, žemei
brangi
seserunaite
Malvina!
“Talmudo Paslaptys” •— Dabar, Bartau, eikime “AMŽINA ŽYDĄ”
Injojain kiemą uzarai iszvy Tu buvai rankose žmogžudžiu!
Batanijos,
bažnyczioj
Apie
.
ant kiemo ir parengkime viską
do keturis piktadarius surisz- Szaiuke majoras spausdamas
Szv. Mykolo ArkaniUolb.
ŽYDU TIKYBOS
reikalinga. Ir beeidamas nu Jo kelione po svietą ir liūdimas tus.
prie savo sujudintos krutinės
:: PRISAKYMUS
::
apie Jezu Kristų.
ėmė nuo saves virszutine uzaMajoras trumpai apsakė sa jauna mergele, ibneziuodamas
Knygos Did. 3%x5% col,
Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai.
riszka jeke ir kalbėjo draugui.
vo atsitikimus o po tam drauge jos kakta, ir žiūrėdamas in akis
TIKTAI, 25 Cts.
Per paczta, 25 Centai
— Tik viena mandiera ka
su kitais nuėjo in kelnore kur lyg savo numylėtiniai.
Adresas:
SAULE PUBLISHING CO.,
reivio pridarys piktadariaihs Saule Publishing Company, buvo uždaręs sene ir jos. sunu.
— Ah, kaip laika's viską.
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
Mahanoy City, Pa., U.S.A. Suriszo ir juodu o pb tam isz | maino! Iszjodamas in kare paSAULE - Mahanoy City, Pa. baimes, nes palaikys jie kad

’‘SAtJLE’* MAHANOY CITY, PA.

Iszrinkime Susivieniji
mo Lietuviu Amerikos
(SLA) Iždininku
Tai ir po Velykų.
Ana. diena, garnys pali AL. S. TRECZIOKA

Žinios Vietines

—
—
ko sveika ir drūta sūneli del
pons. John Blum isz Locust
Valley. .Ęęnia Blum po tėvais
vadinasi Adele Tiniute.
— Velykos perejo malsziai
mieste.
' -- Seutyloj pripuola S.zvtnto Bernadetos, o Tautines Var
dines; Giedrius. Ir ta diena:
1923., inetuo.se, .sukilo Klaiiped'iąez-ia/jjgi'į1.^ ^Klaipeda; 191
m.g laivas ‘‘Grandcamp’’ su
sprogo prie Texas (lity, Texas,
daugiau negu 500 žmonių žuvo,
o penkios deszimts milijonu
doleriu iszkados buvo padary
ta; 1863 m., prasidėjo sukili
mas priesz C'ara. Vilniuje.

Kad butu sutaupyta daug pi
nigu ir laiko SLA nariu naudai
kad SLA reikalai butu atlikti
gerai ir greitai, kad SLA apdrauda ir paszelpa butu sti-

cziute), sunu Petra isz Zaneville, Ind., trys dukterys: Jozefina, pati Max Kelechava,
Mahanoy City; Betricija, pati
S. Xanthopoulos, Pottstown ir
Loretta, pati Juozo Burinkio,
Gilberton, taipgi du anukus.
Laidos Utarninko ryta su apiegomis Szvento Liudviko bažnyczio je devinta valanda ir pa
laidos in parapijos kapines.
Graborius Oravitz laidojo.
Frackville, Pa. — Joseph
Stank, 13 metu senumo vaikas,
r.uo 211 So. 1'road Mt. avė., li
kos pataikintas per automobi
liu, prigulintis prie Melvin Dulin, nuo 307 So. Wylam uly.
Nelaimingas vaikutis likos su
žeistas in galva ir likos nuvež
tas in Ashland ligoribute. Dū
rinas likos suaresztuotas; po
$505 kaucijos. Nelaime atsiti
ko prie Lehigh uly ežios.

Chicago, Ill. — Pastaromis
dienomis Chicagos mieste pa
sirodė sztoruose ir net bankuo
se palszyvi, netikri pinigai. Tie
pinigai yra deszimts ir dvideszimts doleriu bumaszkos,
banknotes. Sunku juos atskirti
nuo tikru pinigu. Gal geriausia
juos atskirti tai gėrai insižiureti in ju spalava, nes ji nėra
tokia rys'zki kaip tikru pinigu. |
Policija inspeja sztorninkus I
gerai apsižiūrėti ir gerai pa
tikrinti visas deszimtines ir
dvideszimtines. Tie kurie tuos j
palsžyvus pinigus daro, nėra,
susekti.

Lietuvos
Generolinio Konsulato
New York Pajieszkomi
Asmenys

Balaikaite - Matusevicziene,
— Morta, mylima pati J urAnele,
isz Marijampolės ap.,
gio Dulskio, nuo 419 W. MaihaGirardville, Pa. — Buvęs
noy avė., kuri sirgo trumpa lai
miesto gyventojas, Edvardas Strazdu kaimo.
Gaižauskas, A n t a n a s isz,
ka, pasimirė Subatos ryta, ke
Tomaszaitis isz Philadelphia,
tvirta valanda, Ashland ligonALBINAS S. TRECZIOKAS
Pa., 226 Federal uly., staiga Gryblaukiu kaimo, Batakių
bute. Velione gimė Mahanojuje
pasimirė Nodelio j, nuo szirdies valsczio, Tauragės .apskriczio.
Grišzmanauskas, Juozas isz
jos motina., Ona Setevicziene priausia ir kad SLA nariu vi attiko. Velionis gimė Girard
si
reikalai
butu
pilnai
apsaugo

mirė Gegužio 19,1951 m. Pa
ville. Apie devyni metai atgal Medsedžiu km., Plateliu vi.,
ti,
yra
būtinai
reikalinga
bal

liko savo vyra ir duktere Flo
apsigyveno Philadelphijoje. Kretingos alp.
Jocius, Antanas isz Rimgai
rence, pati Andrew Fizel, mies suoti už
Paliko paezia Ona (Patrick isz
la
k., Betygalos v., Raseinių
te ir keturios anukus. Taipgi ALBINA S. TRECZIOKA miesto), duktere Joana; du
keturis brolius: Aritana Setebrolius: Juozą isz Fraickvilles apskriczio.
ir
iszrinkti
ji
in
Susivienijimo
viczia, isz Philadelphia, Pa.,
ir Kazimiera, Ashland; dvi se Jonauskas, ar Janauskas, isz
Lietuviu
Amerikos
Centro
Iž

Juozą, Vincą ir Alponsa, mies
serys : Margareta, Shenandoah Pagramanczio v., Tauragės ap.
dininko
vieta!
Jusaitis ir Jusaityte, brolis
te. Laidotuves invyks Seredos
ir Ona isz Bristol, Pa. Laidotu
ALBINAS S. TRECZIOKAS ves invyko Utarninko rytai ir sesuo Antano Jusaiczio, isz
ryta, su Szv. Misziomis, Szvento Juozapo ba'žnyczioje, 9-ta dirba SLA nariu naudai virsz (Apr. 15) su apiegomis Szv. Szakiu aip;
Mataitis, Juozas isz Daugevalanda ir palaidos in parapi 25 metu! Buvo SLA seimuose Alponso bažnyczioje deszimta
liszkiu
km., Krekenavos . vi.,
jos kapines. Graiborius Liud iszrinktas in Apszvietos ir Fi valanda, ir palaidotas in Szv.
Panevėžio ap.
vikas Traskauskas laidos.
nansų Komisijas ir pavyzdin Kryžiaus kapines Yeadon, Pa.
Paulauskaitės, isz Beržinisz— Ketverge pripuola Szv. gai dirbo jose 10 metu! Taip
Washington, D. C. — Prezi kiu k., Kelines v.
Aniceto, o Tautines Vardines:
pat be pertraukos yra SLA 245 dentas Trumanas, eidamas
Pttskis, Juozas.
Vore. Taipgi ta diena: 1790
Kuopos
ir 5-to Apskriczio Val priesz Kongreso norus, anksRakauskiene-Raudonyte, isz
metuose mire Benjamin Frank
Kulu k., Skuodo v., Kretingos
lin, vienas isz didžiausiu ir ka dyboje virsz 25 metu! Be to, cziau buvo paskyrė dipliomaapskriczio.
biausiu Amerikos mok.slincz.iu, jis yra New Jersey - New York tini atstovą isz Amerikos in
Riszkus, Juozapas, isz Ragu
jis buvo raszytojas iszradejas valstybių pripažintas Apdrau- Vatikana. Kai lik tos žinios
dipliomafas ir laikrasztinin- dos Žinovas. Todėl, visi SLA iszejo, tai baisiai daug ne-ka- vos v., Panevėžio ap.
Savickas, Jonas, isz Drasunariai yra praszomi balsuoti už taliku šukele toki triukszma ir
kas.
taieziu k., Joniszkio v., Sziau— Musu senas tautietis, ALBINA S. TRECZIOKA protestą, kad Prez. Trumanas liu ap.
visa ta klausima pavede Kon
ponas Mat. Paulauskas, isz
in SLA Centro Iždininko vieta! gresui svarstyti. Kongresas ta Szipaila,, ir jo sesuo SzipaiPreston Hill, Girardville, ana.
klausima svarstė Sausio - Jau. lyte, kilę ar tureje giminiu
diena lankėsi mieste pas paSLA 245 Kuopos ir keturiolikta diena apsvarstė ir Vyszpyniu k., Griszkabudzio
žinstamus, ir prie tos progos
Szekiu ap.
SLA 5-to Apskr., nutarė atstovo in Vatikana, v.,Szvarcas,
atlankė “Saules” redakcija,
Augustas, isz
pas Szventa Tęva kol kas ne
atnaujinti savo prenumerta už
■Gaisriu k., Pilviszko v., VilkaValdybos Nariai.
siusti.
laikraszti “Saule.” —Acziu už
viszkio ap.
i
------------------------------------atsilankyma.
Szvarciute, Marija, isz Ože
Scranton, Pa. — Glen Alden
— Velykų oras buvo lytin atvyko isz Lietuvos ir apsigy
liu
k., Marijampolės ap.
veno Shenadoryje. Kitados anglių kompanija, viena isz
gas.
Jieszkomieji arba apie juos
dirbo Locust Mt. kasyklose. didžiausiu, pranesza kad ji at
— . Petnyczioj pripuola Szv.
žinantieji
maloniai praszomi
Paliko savo paezia Malvina; pigins anglis doleriu dešzimtuApoliono, o Tautines Vardines
atsiliepti in: Consulate Gene
penkis sūnūs: Joną ir Petra,, ku ($1.10) ant tono. Tos kom
Totile. Ir ta diena: 1775 me
ral
of Lithuania 41 W. 82nd St.
namie; Vincą ir Edvardą, isz panijos atstovai aiszkina kad
tuose, Paul Revere, raitais, per
New York 24, N. Y.
Princeton, N. J., ir Alberta, kompanija taip nutarė atpi
visa naktį jojo perspėdama'-'
Į Baltimore, Md. Penkios duk- ginti anglis už tai kad szia'žie-#
Amerikieczius kad Anglijos
BALF’O PIRMININ] terys: P. De Cristiano, Brook nia mažai angiiu žmones sude
kariuomenes artinasi, jo tas
lyn, N. Y., M. Raids, mieste; T. gino, nes nebuvo dideliu szalKAS VOKIETIJOJE
jojimas per isztisa naktį da ir
cziu.
Ir
dabar
randasi
labai
Napolinto ir D. Captuo, Brook
sziandien yra paminėtas Ame
lyn, N. Y., ir Agnieszka, Prin daug augliu ir kompanija, ne
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA
rikos istorijos knygose.
ceton, N. J., taipgi vienuolika bežino ka su tomis anglimis te — BALF’o pirmininkas, Ku
— Kita Nedelia pripuola anuku. Laidos Seredos ryta, įdaryti. Tikimasi kad ir kitos nigas J. Konczius, isz Pary
Rusnaku Velykos.
deszimta valanda, isz, Grabo- kompanijos bus priverstos pa- žiaus, pakelyje aplankęs kelis
riaus’ Vinco Menkieviczio ko- nasziai daryti, nes jos visos da Prancūzijoje ir Vokietijoje
Minersville, Pa. — Per eks- plyezios, 15 E. Cherry uly., ir bar turi per daug anglių, o Prancūzu zonoj gyvenanezius
pliodojama kompresino tanko, palaidos in Kalvarijos kalno sztai jau pavasaris ir vasara Lietuvius buvo atvykęs in
Andrew Torick, 30 metu am kapines.
netoli, kada mažiau anglių Stuttgarta. Czia jis dalyvavo
žiaus nuo 129 So. Third uly.,
— Martynas M. Stepulaitis žmones perkasi.
pasitarimuose apie kitu Lietu
likos baisiai sužeistas ir randa ir pati Ona isz West William
viu iszvažiavima in kitus
si Pottsville ligoribute.
West
Haven,
Conn.
—
Keli
krasztus.
Penu, pirko du lotus, Weston
lakūnai
su
eroplanu
iszskrido
Place, už $500 nuo Girard Es
Yra kilęs sumanymas per
jieszkoti trijų žvejotoji!, kurie kelti Lietuviu gimnazija isz
Shenandoah, Pa. — Melvin tate.
dingo in Long Island Sound. Diepholzo in Baden-WurtemBukanaviczius isz Shenadoro
Keturios deszimts penkių me berga, kur geresnis ir sveikes
Heights, gydosi Locust Alt. liGilberton, Pa. — Petras
tu Carl H. Knoll, jo sūnūs Ri nis oras.
gonbuteje.
Rudvalis, nuo 300 Main uly. r— Joiįas; Žamalis, pati czios, numirė Petnyczios ryta, chardas ir dvylikos metu Gary
Be Prancūzijos ir Vokieti
>Griem
iszplaulke
su
mažu
vai

Į^e'arl ir kiti isz Shenandoah septinta valanda savo namuo
jos, jis ketina aplankyti ir kitu
Heights, pardavė narna del se. Gimęs Lietuvoj, būdamas teliu Subatos ryta 'žvejoti, ir valstijų stovyklas Vakaru Eu
Margaireta Žamalis, už viena da jaunas vyrukas, atvyko in nesugryžo. Ju valtele ant ryto ropoje.
jaus buvo užtikta tuszczia.
doleri.
Dabar iszrodo kad didžiau
Amerika su savo tevelais dau
t
sias klausimas yra szelpimas
—- Subatos ryta, apie 2:50 gelis metu atgal. Buvo angliaPLATINKI?I
tu Lietuviu kuriems nėra pro
valanda, staiga susirgo ir in kasis. Kitados dirbo Maple
gos iszvažiuoti, ir kurie turi
trumpa laika numirė savo na Hill kasyklose ir prigulėjo
8®=
“
SAULE
”
^a
tenai pasilikti. Kitas yra iszmuose, Juozas Czesnaviczius, prie Unijos lokalo Nr. 807. Pa
skirtu szeimynu klausimas.
T19V> N. Lehigh uly. Velionis liko savo paezia Ona (GudaiSKAITYKIT

Kandidatas In Prezidentus

Harold Stassen, buvęs
Minnesota valstijos guber
natorius ir esamasis Pennsylvanijos Universiteto Pre
zidentas, ir kandidatas in
Prezidento vieta, kaipo Re
pui likonu partijos atstovas,
kaitėjo Vaszįngtone. Jis rei
kalauja visiszkai naujos

tvarkos del musu užsienio
nusistatymo, kad galėtume
pakirsti komunizmui kelia
te vieszaus karo. Jis pa
smerkia Prezidentą Trumana ir Senatorių Taft, saky
damas kad jie daro daug
ža-os Amerikos krasztui.
□ o □

fondą isz kurio ateityje, pagal
minėtąjį instatyma Jums bus
iszmokamos atatinkamo dy
džio pensijos.
Asmenys kurie dirba ki
tiems, bet tuo paežiu metu turi
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
savo privatu bizni, pagal so
cialini saugumo apdraudos in
žymėta kaip savystovaus dar statyma, gauna kreditą už sabo mokestis. Mokesczio dydi vystovu ir priklausoma dar
Jus randate lenteleje C, kuri bus. Pirmiausia invertinama
su pridėtinė lentele C-a patei- į algos iszskaitymas, o tada ir
kia Jums reikalinga duomenį, i savystovaus darbo pajamos.
užpildyti Formai 1040 (Sa Kaip pav., Jus dirbate fabrike,
vystovaus mokesczio apskai- sakysim, metu dali ir ten ga
cziavimas, lentele C, 25 eilute.) vote $2,500 alga. Likusia dali
Pagal szi paskiro asmens Jus supartneriu dirbote bizny
užpildyta savystovaus darbo je kuris Jums davė $2,800, pa
mokesti ateityje, jei kaip, jam sidalinta su kompanjonu per

SAVYSTOVUS PREKYBININKAI
IR AMATININKAI

su pilno $1,400, tik atėmus
$300, kurie virszija instatymu
leista socialinio saugumo apdraudos suma. Tuo budu už
tuos metus Jus gausite ap
draudos ankszcziaus kreditą,
už pilna $3,600 pajamų skaicziu.
Kiekvienas asmuo, kuris pa
gal naujaji instatyma privalo
mokėti socialinio saugumo ap
draudos mokesti kaip savystovus smulkus biznierius ar ama
tininkas privalo Užsiimti so
cialinio saugumo kortele. Dau
gumas savystoviu žmonių yra
dirbę priesz tai kaip apmoka
mi darbininkai socialinio sau
gumo garantuojamose darbuo
se ir tuo budu turi minėtas kor
teles. Reikia manyti, jog sa
vy stovieji biznieriai ir amati
ninkai jau yra szias korteles
isisieme. Vienok visi tie, czia
paminėtųjų profesijų asmenys,
turėtu kuo greieziausiai, il
giau ne ki^įc nedelsdami,
kreiptis in artimiausia Sociali
nio Saugumo Instaiga ar iszsiimti Paszto instaigoje Sociali
nio Saugumo registracijas kor
tele.

BAISI EROPLANO
NELAIME
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nai priesz septinta valanda Petnyežios vakara. Jis skrido isz
Puerto Rico ir nukrito- apie
penkios mylios nuo San Juan
uosto.
.- ;
Eroplanas ka tik buvo paki
lęs in padanges, ir kas tenai at
sitiko kad lakūnas Kapitonas

susilaukus senatvės bus iszmo- puse. Jusu fabrike uždirbta al Burn ta didi eroplana greitai

kama pensija jam ir. jo szeimynos nariams, o jam mirus, jo
iszlaikytiesiems szeimynos na
riams.

Mokesczio dydis yra sekan
tis: 2y4% nuo pelno, kuris sie
kia ne daugiau $3,600 už metus
iki 1953 metu (Socialine Sau
gumo Apdrauda nelieczia as
menų kurie uždirbo mažiau
kaip $400, ir daugiau kaip
$3,600 per metus). Mokestis
buna pervedamas in tam tikra

Amerikiete gražuole Katy
Rodolph, kuri dalyvavo
cziuožiku rungtynėse, in Os
lo, Norvegijoje, prisipažino
kad ji buvo slaptai apsiženyjus su Paul Wegemann,
pereitais metais Vasario me
nesyje in Raton, New Mexi
co. Jiedu turėjo slaptai apsiženyti, nes jos vyras buvo
Laivyno Kariszkoje Akade
mijoje, kuri uždraudžia stu
dentams ženytis. Ji buvo

ga buvo pateikta Apdraudai
Jusu darbdavio. Vėliau Jus už
pildėte lentele C praneszdanias, jog Jusu savvystovaus
darbo pelnas buvo $1,400. To
kiu budu Jus uždirbote per
tuos metus $3,900; vienok So
cialinio Saugumo Apdrauda
telieczia asmenis uždirbanczius nedaugiau $3,600. Jokiu
atveju Jus sumokėsite 2% pro
centą už Jusu savy stovu už
darbi $1,100, kas yra suma Ju-

priversta prisipažinti kad ji
ženota, kai visi kiti pradėjo
putas plakti, kad ji yra užsi
dėjus ir insimylejus in cziuožika Stein Eriksen, Norvegi
jos cziampijona. Ji su savo
vyru gardžiai nusijuokė ir
visiems pasakė kad visos tos
putos yra tuszczios ir kad
tas Norvegas Stein Eriksen
yra abieju geras ir artimas
draugas, ir tik tiek.
□

L3

□

atgal pašuko, norėdamas sugryszti isz kur jis buvo iszkrides. Bet jis nesuspėjo, eropla
nas staiga krito in Caribbean
mares.
Loszike Froman, aszaruodama lauke savo namuose New
York mieste pilnesniu žinių
apie ta nelaime, kurioje buvo
ir jos vyras. Ji už jo buvo isztekejus 1948 metais, penki me
tai po to, kada ji buvo ja iszgelbejes isz kitos eroplano ne
laimes kai jos eroplanas nukri
to netoli Lisbon Ispanijoje.
Po tos nelaimes ji tris metus
turėjo liktis lovoje ar tik biski
galėjo pasėdėti. Dabar, kai
tik ji iszgirdo kad jos vyras
Kapitonas J. Burn dar gyvas,
bet sužeistas ji pasisamdė greicziausi eroplana ir staeziai isz
New York miesto nuskrido in
San Juan pas savo vyra.
Ligonines virszininkai nepavelino jai i neiti in sa
vo vyro kambarį Ji pirmiau
gražumu, bet paskui jau ir pik
tumu reikalavo kad jai butu
pavėlinta. Kai tie virszininkai
vis nesutiko, ji su piktumu sa
vo sekretoriui insake per tele
foną paszaukti kad ir pati Pre
zidentą Trumana. Ji nori ži
noti kas czia valdo szita miestą
ir kas bosas. Ji szlubodama
ėjo nuo vieno virszininko pas
kita, kol jai buvo pavėlinta
pribūti prie savo vyro lovos.
(Ji dar vis szluboja nuo tos
eroplano nelaimes, Lisbon
mieste).
Eroplano kompanijos virsz
ininkai nenori kad tie, kurie
iszliko gyvi toje nelaimėje,
kam nors pasakotu kas ten ir
kaip ten atsitiko, pirm negu
jos atstovai visa ta nelaime
isztirs.

^Pirkie U. S. Bonus!
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