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Byrnes SakoGana
Jau Pasitarimu

Butu labai gerai jeigu taip
ITALAI PERSPĖJA
NACIS
gražiai ir viskas baigtųsi. Bet
visai kitaip randasi tikrenybė
KONFERENCIJA
AMERIKIECZIU
je. Jeigu tu sziandįen paprasta
DRAUGAS
RYMAS, ITALIJA. — Italii RUSIJA NEGAUS peili sau pirksies, tu už tas ang
lis užmokėsi. Nes kai anglys
jos Taryba pasiuntė trumpa
1
PASKOLOS
pabrango tai visi daigtai ku- NUREMBERG, VOK. — laiszka Taikos j Konferencijai
riems reikia anglies padaryti JNacis, Herr Martin Treu, Nu- ir gražiai paprasze kad Konfe
WASHINGTON, p. C. —
sykiu pabrango. Dabar mes! rem^ero miesto majoras buvo rencijoje netutu nieko nutarta
Jau daugiau kaip metai kai szimteriopai mokėsime už ta' isz savo sziltos vietos pravary- ^as keniXįU Italijai, nes ItalijoRusija derinasi su Amerika del mainieriu pergale. Jau dabar tas kai jis nep a vėlino Naciams
I nai visai nepristos ir nesutiks,
keliu bilijonu doleriu paskolos. matome kaip viskas tik sykiu iszkelti ta iszkraipyta Naciu
j Taryba staeziai pasakė kad
Dabar jau viskas gerai ėjo, ir, pabrango!
kryžių ir vieliava virsz miesto i ji negali sutikti ant jokios su
buvo rengiamasi ta paskola
rumu, 1933 metuose. Jis tada tarties kuri atimtu nuo ItalijoRusija suteikti, kai atėjo žinios
visai pasitraukė isz Social-De- nu salas ar Tį.ieste miesta.
kurios viską permaine.
makratu partijos ir gavo gera^ Reiszkia Italijonai nepasiduos,
Kumsztynes Tarp
Daktaras Oscar Lange, Len
darba prie Naciu. Kaip ir kodėl Tary]ja primine Konferencijos
ku Ambasadorius drąsiai ir su Louis Ir Conn Buvo ten taip atsitiko niekas nežino, atstovams kad Italija sutiko
pasziepimu paskelbė kad da
bet tik tiek visi žino kad Naciai atidėti visa szita klausima del
Visai
Prastos
bar Lenkijai Amerikos pagel
už dyka jam tiek garbes nebū visu metu, bet ji neatsisako nei
ba visai nereikalinga, nes Rusi
tu suteikė ir taip gerai nebutu vienos pėdos Afrikos krasztu,
ja Lenkams atėjo in pagelba ir NEW YORK. — Kai tas juo mokė j e.
kurie randasi dabar po Italijos
paskolino net daugiau negu dukas Joe Louis mus z esi
valdžia. Italijonai taipgi suti
jiems reikėjo. Lenkai pirmiau kumsztimis su Billy Conn, tai Nuo to laiko visi Social-Deko per tuos metus taip valdyti
prasze $90,000,000 paskolos isz visi piniguoeziai ir pilvūzai nu mokratai Bavarijoje ji prakei
ISZ PARYŽIAUS. — Dabar galima ti
garmėjo in New York pasižiu- kė ir iszgama iszvadino kad jis tuos krasztus, kaip yra Karo torius pareikalavo kad visi tie
Amerikos.
Sztabo nustatyta. Kad Italijos klausimai butu greitai iszriszKai Amerika kviete Rusija reti. Augszti valdininkai isz Naciams tarnauja.
valdžia jaueziasi inžeista kad ti, jis pasiprieszino Molotovui kėtis kad už dienos kitos iszgiršime daug
Washingtono
net
su
eroplanu
stoti in Bretton Woods Banku
Bet dabar tas pats Herr Treu Taikos Konferencija nepasita ir visiems Sovietams, kurie no
daugiau apie tas Konferencijas ir ju nutarimus.
Organizacija, tai Rusijai griež- atlėkė.
yra Amerikos Karo Sztabo pa rė su Italijonais pirm negu pra ri tuos pasitarimus pratęsti
. tai atsisakė, pasiteisindama Gera vieta prie pat tos vietos skirtas tuos paežius Vokieczius
dėjo Italijos klausimus ir rei kuo ilgiausia. Molotovas taipgi Sekretorius Byrnes, Amerikos atstovas jau inkad ji negali niekam nieko kur tie du kumsztinkai rengėsi valdyti. Nors dabar tas Nacis
prieszinasi priesz ta sumany
kalus svarstyti.
dave savo pareikalavima, kad visos sznekos,
skolinti ir nenori paskelbti viens kitam nosis sudaužyti nieko blogo gal ir negali pada
Italijonu laikraszcziai pra- mą suszaukti visas tautas, vi
kiek ji dabar turto turi. Ir to kasztavo szimta doleriu.
ryti, bet visi geri Vokiecziai jo į dėjo raszyti ir reikalauti kad sus krasztus in viena bendra ir, visos derybos baigtųsi ir kad visi imtųsi tikro
liau Sovietai pasiaiszkino kad
neapkenezia ir tuo pat sykiu Italijos valdžia nepasiraszyti dideli susirinkimą. Dabar tu-1
jeigu jie ir galėtu kam kiek pa Ne vien tik bagoeziai tiek Amerikieczius kaltina ir pra
darbo kaslink Taikos Sutarcziu. Jis tuos pat
ant jokios sutarties, kad nei pė rim palaukti ir pažiūrėti ar
mokėjo,
bet
daug
ir
praseziokeskolinti, ji tik tiems skolins ku
keikia.
dos savo žemes neatiduotu. Ita- ežia bus Sekretoriaus Byrnes sykiu innesze pareikalavima, kad jau tuojaus
rie bus jai prielankus ar isz ku liu, kurie nežino ka su savo pivirszus, ar Molotovas vėl visus
nigais daryti.
Amerikiecziai
Vokietijoje Ii j onai dabar pyksta ant visu
butu suszauktas Dvideszimts-vieno's Tautos
riu ji gales pasinaudoti.
keturiu tu didžiūnu, kurie da apmulkins ir savo ožius vari
nemoka
kaip
valdyti
ar
tvar

Dabar, kai paaiszkejo kadį Daug biznierių prisipirko
kyti. Jie nesupranta Vokiecziu bar nori visa svietą padalinti ir nes !
Susirinkimas. Ir to visu Tautu Susirinkimo
Rusija gali tiek pinigu Len daug tikietu, ketindami pasipipolitikos. Amerikiecziams visi suskaldinti.
kams paskolinti, kad jiems mu niguoti. Bet jie apsiriko. Ne
Jis
Social-Demokratąi yra Komu Czia visas klausimas ir visa PARYŽIUS. (LAIC) — diena jau nustatyta: Liepos (July) 15-ta.
su pagelba jau nebereikalinga, tiek atsirado dumiu kaip jie
nistai ir atliktas kriukis. Visi beda puola ant Rusijos atstovo, JAV karo vadovybes žinioje sake, kad jau dabar atėjo laikas visa bizni baig
tai aiszkus dalykas ir musu pa manste ir tikėjosi.
Vokiecziai kurie turi arba že Molotovo galvos, nes tik jis Prancūzijoje yra būrys Lietu
skola patiems Sovietams nerei
Kumsztynes buvo visai pras- mes arba pinigu yra geri ir viens dabar reikalauja kad Ita- viu belaisviu. Jie yra laikomi ti, dabar laikas galutinai nustatyti Austrijos ir
kalinga! Ir aiszkus dalykas:
tos, Joe Louis butu galejes isz Amerikiecziu draugai. Tokia lijos miestas Trieste butu Yu- 7th Military Labor Area, A. P.
Italijus rubežius, Ispanijos ir Italijos rubežius.
“Jeigu žmogus gali kitam pa
sykiu parblokszti Billy Conn, kvaila, akla ir durna politika goslavams atiduotas. Amerika O. 809, U. S. Army France. Ka
skolinti pinigu, tai jau jis ge
Nors
bet jie sau kokius ten valcus gadina musu varda ir daug su Anglija nori kad tas miestas ro metu jie buvo Vokiecziu Ir tu klausimu iszriszti ta paezia diena.
rai stovi ir jam paežiam jokia
suko ir meilikavosi iki asztun- nuostoliu daro visam musu ir pasiliktu Italijos valdžioje. prievarta mobilizuoti.
pagelba nereikalinga.” Taip
visi dipliomatai užsigina ir sako kad Francuzu
to punkto arba roundo, kada darbui.
Dabar,
kai
Amerikos
SekreSKAITYKIT
“
SAULE
”
PLATINKI!
dabar Amerikos valdžia žiuri
juodukas su vienu smugiu pa
Ministeris nieko nedare, bet laikrasztininkai
in Rusija. Rusija, žinoma, mu
guldė Billy Conn. Visiems bu
su toks nusistatymas baisiai,
jau mums pranesza kad Prancūzija pasiulino
vo aiszku kad czia ne viskas
nepatinka, bet ir mums daug1
Japones
Policijantes
kaip turėtu būti.
iszriszima Trieste miesto klausimo. Priesz vikas nepatinka Rusijoje!
Dabar visi pyksta ir reika
sa szita tvarka ir greitumą, prieszinasi ponas
lauja kad visos tos kumsztynes
Minkšta Anglis Pa butu isztirtos, sako kad czia
Molotovas. Jis vis nori viską sutrukdyti, vi
brango 40c. Ant Tono; buvo suktybe, kad visus ap
sur delsti, ko ten laukti. Molotovas vis nori
mulkino !

Isz-Amerikos

Drebėjimas Ant Pacifiko, Bledies Padaryta Vancouver, B. C.
Iki Portland, Oregon; HudsonManhatton Straikos Pasibaigė
■New Yorke; Lenkijai Amerikos
Pagelba Nereikalinga

Kietoji Anglis Ant $1

NEW YORK. — Mainieriai
iszgrajino, iszlaimejo straikas
ir dabar turės už ta pergale pa
tys užsimokėti. Kaip tik po
straiku anglis pabrango.
Minkszta anglis pabrango ke
turios deszimtys centu ant to
no, o kietoji anglis net visa do Prezidentas Trumanas
leri ant tono.
Tai, rodos, ne perdaugiausia, Nesutinka Su Stalinu
jeigu mes skaitysime tik tiek
kiek mums tos anglus kasztuos. WASHINGTON, D. C. —
Gal mes suvartojame szeszis ar 1 Žinios pranesza kad Amerikos
I Prezidentas Trumanas nemano
septynis tonus per žiema. Tai
kas tie szeszi doleriai bran pasimatyti su Juozu Stalinu, ir
da syki mano susitarti. Taipgi
giau.
praneszta kad Stalinas gali atvažiuoti in Washingtona jeigu
SKAITYKIT
nori.

“SAULE”
PLATINKIT!

svarbiausius klausimus atidėti tai ant kito susi
rinkimo, tai ant kitu metu. Bet Sekr. Byrnes
ir Anglijos Bevinas dabar jau reikalauja kad vis
kas butu trumpu laiku baigta. Byrnes sako kad
jau dažinoti ar kas gero iszeis isz visu szitu su
muš ir pasitarimus nebus galima nieko nuveikti

Net ir vienas Senatorius, O’
Toole dabar reikalauja kad net
Kongresas insikiesztu. Ar jau
nėra naudingesnio ir geresnio
darbo senatoriui negu kisztis
in tokius niekniekius?

Pirkie U. S. Bonus

1 tai mes norime žinoti, nes tada “mes stversimies
kitu priemonių ir imsime vėl ginkluotis ir kito
karo laukti!” Jau beveik ir laikas, kad kas nors
pasakytu drąsu žodi tose Konferencijosi, jau

gana to pataikavimo, tos veidmainystes, to nuJaponijoje moterys niekaios neturėjo jokios laisves, jokio balso. Bet dabar jos netik
tai ka turi ir laisve ir baisa rinkimuose, bet net ir užima visokius valdiszkus darbus. Czia
viena Japone eina policijanto darba ir palaiko tvarka Tokyo miesto ulycziose. Japones
moterys per szita kara buvo iszlaisvintos.
'•

silankimo tos baimes Rusija inžeisti.

Jau lai

kas ir pecziam Stalinui pasakyti, “kad jis mus
už nosies nevedžios!”

.

’■SAULE”

MAHANOY CITY, PX.

kalanti, tai ji taip darys; jeigu
VETERANAMS
Kaip Amerikos Raudo-'’“".1"’ ycs™’s p^kvortw»«- Geriausias Pamokslas besiu?
Sovietai matys kad jiems da
Vaikutis isz užpakalio at
Į graminio pieno, 24 svarus 'bulbar yra nuostolis isz tu rinki
PAGELBA
siliepė:
nasis Kryžius Mato viii ir viena svaru žuvies. Vai
mu, tai jie tuojaus ims FrancuKunigas atėjus mokyti
kai, mažiau trijų metu gauna!
— Pasakyk Amen ir atsi
zija intarineti ir kitu rinkimu Klausimas — Kareivio 'žmo
Europos
Padėti
puskvorte pieno kasdien; nuo! vaikus Katekizma, atsistojas sėsk!
! Kongresas ketino inneszti reikalauti.
na, su dvejais vaikais, prane-į
3 iki 6 m. puse puskvortes.! pradėjo:
instatyma priesz raszytojus,
sza, kad jos vyras buvo paim
Cukraus noru.
— Pasakykite man vaikai
kad sustabdžius juos nuo ra- 'Su Italija, tai jau visi žino tas iu kariuomene 1945 m. Ji
—Am. Red Cross, Wash. D. C. apie ka jums .sziandien kalSkaitykite ‘‘Saule
Ezant priesz politikierius ir me kaip Rusija nori pasielgti. laukia treczio kūdikio. NegaWashington© ponus. Bet nieko Ji dabar reikalauja kad Italija, lodama tinkamai prižiūrėti saisz to neiszeis, nes czia Ameri , atsisakytu Trieste miesto ir ji vo szeimyna pageidauja vyru
koje visi lygus. Jeigu laikrasz- atiduotu Yugoslavijai, kuri paliuosavima isz kariuomenes.
Atiduoda Paskutini Patarnavima
tis teisybe sako ir raszo, tai yra po Sovietu valdžia.
K a turi daryti?
WASHINGTON,’D. C. —
jam valia ir apie ponus raszyti.
Bet ir czia Rusija per daug Atsakomas
1 asiusk savo. Amerikos Raud. Kryžiaus koneužsispirs. Rusijos planai, bu-; vyrui kopija gimimo certifika-■ re ndentas Europoje apra-'
Taikos
Sekreaį nera vien
tik rūpintis
apie
.
m Konferencijos
T.
„
.j-------------------------------ie't0 <Paliudinim°) treraio kudi-ISzo alki, kuris grasina Europos |
tonus, Trygve Lie, gauna $20,-! Europa, bet apie visa svietą, kio ir pasakyk jam inteikti sa -| szapS- Padėti tiems iszalku-'
000 in metus del draugu pavai-(jeįgU didžiosios tautos sutiktu vo virszininkui ir praszyti sįems Amerikos ~
Baud. ”
Kry
szinimo ir priėmimo.
| Rusijai kita koki kraszta ati-'“Dependency Discharge” Gi- žius su kitoms organizacijoms
::
{duoti ji visai pamirsztu apie'mimas treczio kūdikio, nepai- sziojs szalyje, stengia pildyti
Per visa kara Naciai nedry- Trieste miestą ir savo draugus
draustus1 šaut
sant kaip
kain ilgai
ikrai vyras
vvras tarnyboje Prezidento Trumano Paszelpos
so kunigams uždrausti skaity- Yujgoslavijoje.
paliuosuos ji isz tarnybos.
programa.
ti savo vyskupu laiszlkus bažKl. — Veteranas pianesza,
rycziose. Bet Amerikos Karo Sziais metais ar nors kita kad Veterans’ Adniini nation Tas Amerikos Raud. KrySztalbas ta padare kai visiems meta visiems taksos butu buvę gydytojas ji gydo, užsikretes ziaus korespondentas sekamai,
kunigams uždraudė perskaity sumažintos jeigu ne straikos ir kokia odos lilga. Jis nori pra-' PaPasak°j° api° maisto padėti
ti savo žmonoms bažny’czio- ne politika. Dabar taksos bus szyti pensijos. Klausia ar ta ' Francuzijoj, Austrijoj ir Vo
je vyskupu laiszka. Mat Ame- taip pat dideles kaip ir buvo. pensija prasidės su jo paliuosa- kiecziu žmonių: “Mes czia
Į Amerike suvartojamo 1,200 ka-|
rikieczaams nepatiko kad tas Del visu szitu straiku valdžia vimu isz tarnybos ?
laiszkas daug tiesos pasakė negali per daug pasitikėti kiek Į At. — Jeigu praszysi pensi toriu tik valgydami szalta-koapie ju nieksziszkus darbus, ir kada ji gales visas surinkti jos in metus nuo paliuosavimo sze (ice-cream), saldainias ir
kuriuos jie daro Vokietijoje. O politikieriai viens kitam u; ir jeigu ta liga yra suriszta su visokius kitus užkandžius tar
Tame laiszke taipgi buvo daug-akiu užlenda ir neleidžia tak- tarnyba, pensija bus duodama, pe valgiu, bet Austrijoj, pav.,
tiesos pasakyta apie Komunis-Įsas sumažinti. Sztai Republi- Patariame veteranams; kuo tas reiszkia kelias džiovintas
ius.
keliai nenori kad Demokratai greieziausia paduoti Pensijų pupas, szau'kszteli tauku, 17
Į gramu paudruotu kiausziniu,
Mes Nacius pasmerkėme už taksas sumažintu, o Demokra- Aplikacijas.
tai kad jie laisve atėmė isz tai nenori kad Republikonai Kl. — Kitas veteranas raszo, švara juodos duonos ir biskuti
gciuna, 20%
/O “
‘ Disabilikišamu- sutintos mėsos su daržovėms,
žmonių. Bet musu Karo Szta- taip padarytu. Abi partijos no-' kad jis gauna
Balti kryželiai ir mažos vėliavos paženklina Amerikiečiu kareiviu kapus svetimuo
t«
”
pensija.
Neturi
užlaikomu'
Anstl
W
ller
bulviu
'
Gat
™
se
ri
visa
garbe
ir
visus
balsus,
bas daro tai kai nei Naciai nese krasztuose. Czia Prancūzai ir Amerikiecziai karininkai atiduoda paskutini patarnavi
votus
gauti.
Tai
kai
darbinin

asmenų,
bet
nori
lankyti
mofeogu
valgant
penkm
dryso padaryti.
ma ir pagerbia Amerikieczius kareivius kurie kariavo ir krito svetimam kraszte. Szitie
kai straikuoja ir politikieriai kykla pagal GI Bill. Kiek pini- menesiu senumo juodos duo- kapai yra tu kareiviu kurie pjrsilauše per Rhine upe in Vokiecziu galingiausias tvirtoves
|llos- Czia žmoncs bando
Sziu dienu žmonele moka peszasi, darbo žmogelis isz ki- gu gaus pragyvenimui?
sutriuškino.
At.
Gausi
$65
per
menesi
venti
kiekviena
diena
valgydaszeniaus
paskutinius
skatikus
kaip pinigus taupinti: ji savo
kartu su pensijos mokeseziais nli nebalansuota maista, kuris
vyrui paiicziakas taiso ir lopi- krapsztuosi.
jeigu imsii pilna mokslo kursą. Į ' isiszkai neturi kalcio ir rietena ir lopą ant lopo deda. Bet
Darbininku unijos bosai da Kl. — Jūreivio žmona pra To.”
sau vis naujas perkasi.
bar iszrodo kaipo koki
L1.WXA.X didvy HtbZičl,
Vyiclb JčtU.
nešta, Kilti
kad JUS
jos vyras
jau IbZjLČllisztar- Francuzijos žmones irgi iszriai,
ir
drąsus
ir
gi
alingi. Jie naves penkis metus Laivyne. aike. Mesinyczios uždarytos. Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
Isz Szveicarijos ateina malo
nios žinutes kad tenai dabar gavo ko jie reikalavo. Bet da Del aplinkybių namuose jis tu Daržoves ir visztos nėr rarijo50c., o aptaškysite knygas per paczta.
visas pastangas deda pagelbeti bar jiems kiszkos dreba. Jie ri būti paliuosuotas. Žmona nuota — ju visiszkai nėra. Kas
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City. Pa.
pabėgėliams ir karo nukente- nustelbo ir net iszsigando kai klausia ar jam mokes “Mus- dien žmogus gali gauti tik ma
pamate kaip visi žmones ant j u tering-Out ’ ’ mokesti ?
ža kepala duonos, kiek Francuj usiems.
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų ip*.
inpyko už szitas straikas.
At. — Jeijgu Laivynas ji pa- zas valgydavo per viena valgi. kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras
Tie, kurie atvyko in Szveicair apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsaPirmiau visi stojo už darbi liuosuos jis gaus garbingo pa- Czia žmones gauna ketvirta puslapiu. Popierinei apdarai. 50c No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugaverija isz kitu krasztu gali tenai
ninkus, visi laikraszcziai V1S liuosavimo certifikata ir jam dali svaro sūrio, penkta dali No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
pabūti nuo trijų iki szesziu me
tninaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
koliojo
fabrikantus
ir
apgai{
priklauso
“
Mustering-Out
”
kiek
pirmiau
valgydavo
pei
’
j
No. 103 Vaidelota,’ apisaka isz olis prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
nesiu, jeigu jie ketina in kitus
lestavo
darbininkus
ir
ju
unimokestis,
sauvaite; 1 3/4 svarus mėsos Pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris: Apie saule, menesi,
krasztus keliauti. Bet jie turi
jas. Bet dabar jau ir žmones ir Kl. — WAVE klausia ar ji su kaulu, biskuti cukraus ir imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigias Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
turėti gana pinigu tenai pra
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik/
visi
laikraszcziai
kaltina
uni

gales tarnauti kada taika bus ketvirta dali svaro kavos.
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu. ...... .20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
gyventi. (Apie $75 in menesi)
jas ir tuos bosus.
valioje
pas
Maurus,
Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Aut
oficialiai paskelbta?
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
Ir turi parodyti kad jie turi ga
bes,
Karalaitis
Žmogus.
121
pus.
25e
prapulties
kranto; Mietras ir KrepeNuo Sausio (Jau.) menesio
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu..................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
na ant keliones in Amerika. Darbininku unijos bosams At. — Kongresas svarsto binet blusos numirė kai jie pama lius, kurie insteigtu WAVES pradžios nėra riebalu, kaip Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
(Apie $200). Czia isz Amerikos
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu................ 25«
Dorybe
veda
in
laime;
Szaltiszaiti,
I
Sviesto.
Kiekvienam
'žmogui
No. 162 Trys istorijos apie Bais*
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
galima tenai savo 'broliams ir te kad visi laikraszcziai juos į jr MARINES taikos laiko orNo. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
i
12
svaru
bulvių
per
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
43
puslapiu
......................................
15c
kaltina, kai Kongresas invede ganizacijas. Negalima dabar Pas'kll*ta
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz magiminėms tuos pinigus prista
proto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
menesi, bet bulviu yra tiek ma iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
instatyma
priesz
straikas
be
pasakyti
ar
biliai
bus
pravesti.
23
puslapiu
.................................
lOe
tyti.
Totorių: Baltas Vaidulis; Atmožai kad su tais 12 svaru 'žmogus Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas
jokiu gineziu ar barniu Kon
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus............... 15c
Mokslincziams daug leng
grese, kai kongresmonai drą — Cath. W. Vet. Empire State turi apsieiti 8 menesius; du Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
viau in Szveicarija invažiuoti
Bldg., New York.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
kiausziniai per menesi ir puse sos bobos.
siai pasisakė kad jie priesz uni
ar in Amerika pribūti. Del
pasaks.itymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
svaro marmalado. Yra mažai trumpi
jos bosus. O tie bosai gerai ži
puslapiu, ...................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
mokslincziu reikia kad kokia
žuvies.
Ūkininkai
pristato
sa

No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ............. .................... 20c
no kad Kongresmonai tik tai ta
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
No. 141 Keturios istorijos apie
organizacija užtikrintu kad jis
gai
galva-žudžiai; Ražanczius iszgelvo
maista
juodajai
rinkai.
iklą
us; Iszklausyta malda vargszo;
JUOKAI
sako ir daro ka visi žmones sa
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15«
turės $75 ant menesio del pra
Geležinis vyras; Smakas ir
ko ir daro ir nori kad jie da
Amerikos užimantoj Vokie Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare;
gyvenimo.
No. 170 Asztuonios istorijos apie
61 puslapiu.................
15c
liukninai
einiki
ir
kiti
szposelei.
20c
rytu. Paskui jie nustebo kad
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltas;
tijoj
žmones
ne
badauja,
bet
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
No. 116 Istorija apie Sierata,
O studentams ir mokslei | Prezidentas Trumanas taip
Gyvuliai Geresni
Auklėjimas
sveiko ir serganezio kuporcija' puikus apraszymas. 119 pus.... 15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio; Herodas
tikrai alkani. Dienine
7'
Boba; Kaa nepažinsta
viams da lengviau. Jie tik turi , inpyko. Jie vis skaitė ir laike
119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczus. 40 puslapiu
isz 1,275 kaloriu, negali ūžia i-L,Garžia Haremo
Dievo
tas
nepažinsta
Tėvu; Per ta
........................15c
nevalninke: T-*ioszis:
priparodyti kad jie czia Ameri Trumana kaipo savo dranga.'
Ūkininkas in sunu, kuris
msybe
in
szviesa;
Pasitaisias
prasi
kyti tinkama sveikata priesz Viena motina; Vaikucziu pleuejimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra
koje turi ar gaus stipendija, Prezidentas jiems isz anksto ketina apsipaeziuot:
žengėlis;
Duktė
malkakerczio.
121
‘ 82xt pu13į®piu
‘ i1 .15c
nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
grasinanezias
epidemija
s.'
nuslapiu
..........................................
25s
reiszkia kad ju mokslas bus už pasakė kad jis jiems kelia uži No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
— Na, Juozai, ar prisižiū
(siauezianti liga).
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
kas isz girrios ir Ant nemano.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernąmokėtas. Mosklincziai ir stu kirs ir visiems žmonėms per ra rėjai merginai kuria ketini
puslapiu .................................. -...15c dina. 61 puslapiu......................... 15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
1945 m., Amerikos zonoj, da No. 123 Septynios istorjos apie No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
dentai vizas gali lengvai gauti. dijo pranesz ka tie bosai ir bo paimti sau už paezia?
Sūnelis — Dane, bet jau toj maisto 'kiekis buvo 25% že- Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
Nėr žiūrėta kur dabar musu seliai daro, 'bet jie netikėjo, jie'
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
vargszai Lietuviai randasi Eu-I sake kad jis neiszdrys. Kai apžiurėjau gyvulius kuriuos iniau praėjusiu penkių metu i lis
; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach: Paskutinei Valandoi; Sla
nes
'žeme
'buvo
praszta,
nebuvo
45 puslapiu........... ..
15c
gonus.
aplaikys
pasoge.
No. 146 Dvi istorijos apie Auxa ptybe gymimo mumisie Dievo musu
ropoję, iszimaut tuos krasztus1 Prezidentas jiems gerai kaili
126
Penkios
istorijos
apie
No.
Nihilistu;
Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausia
vaisintoju ir nebuvo kam tin
kur Rusija valdo, galima jiems iszpyle ir vardais iszvardino!
Doras gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu ...................15c atsitikimu; Nusiminimas seno jaunikamai 'žeme apdirbti.
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys
padėti važiuoti in Szveicarija, jįe nežino ka daryti ir kur deNo. 150 Keturios istorijos apie Du ikio, Suvirs* 100 puslapiu...........254
Teisybe Pasako
užeiktos
karaliaus
dukters;
Jonukas
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
ktė
akmenoriaun; Klara; Nuspręsta
o isz: ten daug lengviau bus tis.
Geresnias laikais Vokietija kuris buvo protingesnis už savo poną sis; A*it keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
juos parsitraukti in Amerika.
"1
puslapiu
.................................
15c
puslapiu
...............................
15«
61*'
puslapiu
.......................
.....15c
Dabar dideli uniju bosai nori'
arba produkavo 85%'61
Ūkininkas — Tai tu nori iszduota....
.
.
I No. 127 Trys istorijos apie DukNo. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
straikas visur sustabdyti, bet su mano duktere paoziuotis? satl icikalingo
maisto, bet pU8tyniu; Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam i**Bet per anksti, per daug jie jau mato kad jie 'bejiegiai!
Vaikinas — Taip, misiu- sziandien Lenkija turi 25% Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
15t
karalium. 61 puslapiu ................ 15c
Vokietijos geriausios žemes, j'
džiaugtis kad Komunistai bu-j 1)eį įr su savo darbininkais. Jie kia noriu.
No. 175 P&aiakaitimo knygele;
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
vo sumuszti Francuzijoje. Ru-' pradėjo straikas, bet dabar ne
SKAITYKIT
U. — Kad tu nieko neturi, Bot apart to, Vokietijos gyveii-!
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
sija žiuri toliau ir giliau negu' gali sustabdyti. Jie dabar pa
puslapiu
........................................... 15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimanatojai Amerikos užimantoje vie-į
jokio turto!
No. 153 Trys istorijos apie Gailu yymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
tik in szios dienos rinkimus. tys prisipažinsta kad jie per to
1
V. — Tai nieko. Bet kaip toje neturi užtektinai maisto.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Ka ji darys ir ko ji dabar rei li nuvažiavo, per augsztai pra- apsipaeziuosiu tai turėsiu.
puslapiu ...................................... 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo,
Czia gaunama per menesi ke ISTORIJE api9 Gre^oriua No. 158 Keturios istorijos apie Ka Preke ..............................................ik
kalaus pareis isz to kaip Sovie siszoko.
Jok del dukreles duodate na
turis kepalus duonos, puse sva --------------- — Isz Numirusiu pitonas Stormfield danguje; Pabė
tai maustys kad jie daugiau Fabrikantai taip daro keli rna!
gėlė; Kas-gi isztyr®; Prigautas vagis.
ro sviesto, ketvirta dali svaro Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 60 nnaianin ................... . - 15'
sau pelnytu, sakysime, dvide- metai atgal pakol instatymai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Adresas:
szimts pen’ki metai nuo dabar. buvo investi jiems ragus aplau W Neužmirtzkite Guodotini Skai margarino, ketvirta dali svaro
Jeigu užraszysite savo drau
::
25£
::
Jeigu Rusija matys kad geriau žyti. Dabar unijos bosai bijosi tytojai, atsilygint su prenumerata ui sūrio, 1 1/5 švara grūdinio j
giu ar drauge “Saule” tai tu
Saule Publishing Co.,
laikraszti “Saule" kurie apie tai už- maisto, 2/5 dalis svaro ‘ ersatz ’I
palikti Francuzija kaip ji kad ir jiems taip ne'butu.
rės
didžiausia
linksmybių
per
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
gziąndięn stovi ir ko kito reiMahanoy City, Penna.
laikraszcsig.
PASK/JBINK.ITE 1 I J ( kavos, 11/3. svaro mėsos su' skaitykit “saule” platinkit visus metus!

Kas Girdėt

-$1.00 Vertes Knygų Už 50č—

t

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.'

Invairus abejojimai kyla jo Ta diena buvo mano gyvenime visiems, kad esu Krikszczionis, ir apkriksztijau. Nakczia ligo-1 Istorija apie “AMŽINA ŽYszirdyje.
Szimtai invairiu visu svarbiausia, nulemianti kad radau tikra tikėjimą. Nuo ids mirė.”
j D A.” Jo kelione po svietą ii
stabmeldiszku prietaru užsto- mano likimą, diena. Po pamal- szio laiko jau neturėjau pagun Kita karta paklausiau ji, ko-| liudymas apie Jezu Kristų.
ja jam kelią. Prasidėjo baisi vi- du pasijutau esąs visai atsi- dų, jau nesigedžiau To, Kuri kiu priemonių reikėtų vartoti1
20 Centai.
i
dujine kova.
1 mainos žmogus. Jau tikėjau in pasirinkau savo viso gyvenimo priesz tam tikra viduriu liga.' Saule, Mahanoy City, Pa.
I
Fongas veik žodis in žodi davė -......... —--.....
—B
pONG’AS Kinietis, stabmel- jau jo nepatenkina. Nerimstis Du menesiu grūmėsi jo siela, viską. Jokiu abejojimu neture- Viespacziu.”
su piktosios dvasios pagundo- jau, jokis neramumas nokanki- Po dvieju menesiu Fongas nurodymu, kokiu buvo man da-’ Skaitykite “Saule”
dis, turėjo 13 metu, kai jam vis daugiau ji kankina.
pasitaiko pirma karta susidur Viena gražia diena Kongas mis. Tarpais jam atrodė, kad no mano szirdies. Gryžes namo, buvo apkriksztytas ir tapo to ves vienas gydytojas specialiavieno tik troszkau: paskelbti mis durimis, per kurias skait tas Europoje, priesz iszvažiuo-j
ti su garsiuoju visoj apiclinke- isz nerimasezio užsnūdo. Sapne iszeisias isz proto.
Maldų Vainikėlis
lingi stabmeldžiu būriai Liejo jaut man in misijas.
je 'burtininku, Wung’u. Mat, jam rodos, lyg matas priesz sa Kuomet Fongas taip 'baisiai
Po savo atsivertimo Fongas
in Dievo Bažnyczia.
Kongo tėvas sunkiai susirgo. vo puiku palociu, invairiu na kankinosi, viena karta vėl jam
:: Knygele ::
sapne
pasirodė
baltais
rūbais
■
da
gyveno
deszimts
metu.
Per
Ta jis apsilankė pas Lurtinin- mu vainiku apsupta, aplink gi
Sunku ir apskaityti, kiek sa
pasirodęs
asmuo
ir
tarė:
ka jieszkodamas pagalbos.
cinas auksztas mūras. Vienok
vo tautiecziu Fongas atverto in j visa ta laika buvo nepaprastu 2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
Jauno vaikino rimta iszvaiz- niekur nemato vartų! Tik sztai “Jieszkai stebuklingo gorimo,
tikrąjį
tikėjimą.
Didelio pavyzdžiu visiems, kaipo geras Puslapiu; Juodi Apdarai;
kur
jis
tau
užtikrintu
amžina
ja
Nenuilstamai
Aiszkus drukas; smagi
da, iszi liūtimi spindinezios ant muro auksztai pasirodo se
džiaugsmo patyrė misijonie- 1 Krikszczionis.
knygele, 75 Centai.
akys, patiko senam burtinin nelis, keistai apsirėdęs ir pasi gyvybe, ir negali jo rasti. Sztai
riai isz Fongo atsivertimo ir jo 'dirbo jisai, kad kuodaugiausiai
asz jo turiu!”
kui.
lenkęs prie Fongo klausia:
nenuilstomo apasztalavimo Ki Į atvestu stabmeldžiu in tikra ji
Rodykle:
“Ak! Viską atiduoeziau,
tikėjimą. Ir tai jam sekėsi. Ir Bažnytinis metu padalinimas.
“Jei kam,” mausto sau “Ar norėtumei ineiti?”
ni eeziu tarpe.
kad galeeziau jo gauti!” Sutaip isz burtininko Fongas vir Pasnikai.
Wung’as — “tai tik tam jau “O taip! Su mielu noru.”
Po savo atsivertimo Fongos
szuko
sapne
Fongas.
į
to uoliu apasztalu, kuris atne- Kalendorius.
nam vaikinui galėsiu perduoti “Apeik mūra aplink ir pie
visgi nesiliove gydės ligoniu.
Maldos Rytmetines.
sze musu misijai daug Dievo Vieszpaties malda.
savo 'burtininkavimo paslap- tų puseje rasi vartus, per ku Tai tarus, baltasis asmuo pa3
Bet dabar jau jisai savo gydy
palaimos. Taip tai Dievas rodo Aniuoliszkas Pasveikinimas.
riuos galėsi ineiti in palociu.” rodo jam knygele, kuria laike
mą rome Krikszezioniszkais
Sudėjimas.
'savo gailestingumą žmonėms, Apasztalu
Netrukus padaryta sutartis. Pabudęs isz miego, Fongas rankoje: “Sztai priemone; kuDeszimtis Dievo prisakymu.
pagrindais. Pirmas darbas
TARADAIKA
S
i ingyti amžinos gyvy: kurie jieszko Jo szirdies pras Du didžiausi meiles prisakymai.
Fong’as liko seno burtininko del matyto regėjimo negali ras
kaip ateidavo pas ji ligonis bu
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles Is
tume.
— M. K.
mokinu. Wung’as mokino sa ti ramybes. Ka-gi galėtu1 ’Jes; Ir taip sakydamas, prasvo
pavesti
ji
Dievo
Motinos
Gailesczio.
------- GALAS ------va inpcdini, kaip reikia užkal reiksztie szitie pietų puseje kadžiu lapu, kur buvo iszra-' Vienas vyrelis savo paezia su globai. Ir stebėtinas dalykas.
Maldos vakarines.
j
szyti
dcszimtis
Dievo
prisakyGiesme ant pradžios Misziu.
bėti, užkeroti ligas, kaip ateiti vartai?
Per Szvencz. Marijos užtarymu Pakelia Paczto
vaikais paliko,
Misziu Maldos.
iniu. Ir intci'kes ji mieganeziam1
pažinti ir pagalinus kaip in- Ilgai maustė Fongas.
Psalme 4S.
„
Fongas
gaudavo
nepaprasto
O pats turbut in pragaru
Giesme
Szventas
Dieve.
,
4
gauti valdžios ant dvasiu ir liaus atėjo jam stebėtina min Fongu, regėjimas isznyko.
Darbininkams Algas Miszparu Maldos.
nujautimo ligos. Rodos, kad jinuvyko,
, . , ,1
Fongas
pabudo
ir
žiuri
su
gamtos j tegu.
tis. Pietų apielinkes puseje gy
Maldos pirm Iszpažinties.
1 ,
Vargszia motere turi užlaikyt ai matyte mate ligonio stovi ir
nusistebėjimu,
kad
ana
knygePerkratymas sanžines.
Mokslas užtiko gera dirva. veno krikszczionys. Ar tik ne
ligos
ruszi.
save ir vaikus,
o
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Per trumpa laika Fong’as ne bus tie tieji pietų puses vartai? ‘ lo jisai laiko savo rankose.
Gydydamas
stabmeldžius,
O vyrelis pavirto in niekus!
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
tik mokėjo visa, ka jo mokyto Nieko nelaukdamas,. Fongas ! “Kas czia per knygele?”
Malda po Iszpažinties.
Fongas niekuomet neimdavo
Kaip tu užmirszti gali,
Litanija apie visus szventus.
jas žinojo, 'bet da pralenkė ji. bėga pas viena savo pažinsta- Klause Fongas tuojaus sutikės Apie savo mylima paezia, nuo ju jokiu dovanu. “Ne asz
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos.
Jaunas burtininkas gydė ligo muju, jau atsivertusi Kriksz- Krikszczioni.
tave
iszgydžiau,
”
kalbėdavo
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Ir vaikus,
“
Katekizmas,
”
atsake
už

Atsidūsėjimai
prie mieliau. Jėzaus.
nius, hipnotizavo, vei'ke net in czioni, ir papasakoja jam savo
“'bet Krikszczioniu Dievas.
Kokia tavo mirtis bus!
Malda prie Panos Szvencziausios.
klaustasis.
toli esamus daiktus. Jo didelio regėjimą.
Jam turi dėkoti ir Ji garbinti.”
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
mokslo garsas tuoj placziai pa “Puikiai!” Tarė Krikszczio- Fongas su dideliu atsidėji
Artindamasi prie Szv. Stalo.
Ir tai tares Fongas paprastai
Luzerne
paviete
randasi
Kada
kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
sklido ir minios lankėsi nuolat nis. Rytoj rengiuosi kaip tik mu pradėjo skaityti Katekiz
trumpai iszdestydavo Katali
Paskiaus
atiduodamas Dievui gar
tokiu tėvu,
pas
i -.....................
’
Pa® ji.
J1vykti
in 'Sien-sien, kurs
bus di- mu. Porai dienu praslinkus jau
ku tikėjimo svarbiąsias tiesas
be kalbėk.
Ka nežiūri savo vaiku,
Malda Szv. Ignaco.
Žinoncs ypacz stebėjosi jo peles musu iszkilmes. Eikim jis mokėjo atmintinai. Viskas
Žmonos
ir po tam dažniausiai sekdavo
Malda su visuotiniais atlaidais.
Kaip
jie
elgesį,
nepraprastai valdžiai ant dva- drauge.”
| jam patinka, viskas traukte
pagijusio Kinieczio atsiverti
Malda prie Szv. Sakramento po
Kur
naktimi
valkiojasi,
siu. Užtekdavo Fongui tarti Nuėjo.
Komunijos.
traukia jo siela. Tik dvieju da
mas.
Sztai
vienoja
apygardoja,
Garbinimas
Szv. Sakramentožodis, o dvasios jo klausydavo. Bažnytėlėje laike iszkilmin- lyku jis ne kaip negali supras
Sunku pasakyti, isz kur Fon
Malda
Szv.
Tamosziaus,
Kur daugiau lietuviu gyvena.
Ir taip jam pasakius tik: (gasias
.
gas turėjo toki dideli gydymo
Szv. Miszias vyskupas, ti: tai Szvencziausios Dievo
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Tonais tai jau gana.
Malda prie Panos Szvencziausios.
“Tsen (dvasia), jei tas szeimi- atvykęs czion lankydamas mi Motinos panyste ir kūno prisi
žinojim? Greicziausiai Fongas
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
Ten
susitaria
vaikai,
ninkas (gyvenas toli nuo burti- jsijas.
kėlimą isz numirusiu.
bus turėjos gilaus nujautimo,
Panos Marijos.
Ant ko spangį tėvai,
ninko namu) yra dabar namie, Ir sztai stebuklai!
Ranžanczius
prie Szv. Marijos
paremto
ilgu
patyrimu.
Czia
Ir vėl kyla abejojimai ir ne
Per
naktis
trankosi,
kalbamas.
tegul szi taurele iszkilsta Fongas vyskupo asmenyje ramumai. Ir vėl prasideda dva
paduodu kelis atsitikimus ma
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Nežihe kur valkiojasi.
auksztyn,” ir taurele pakilda pažino ta pati seneli, kuris bu sine kova.
no nuomonei paremti.
Litanija prie Szv. Antano isz
Padvos.
vo in ora ir iszpalengvo pulda- ■vo jam pasirodęs per sapna ant Tas pats Krikszczionis, ku Motinėlės sunelais gėry si.
Vienas jaunas KatechumeMalda
prie Szv. Antano.
O
nežiūri
kaip
jie
elgesi,
Prezidentas Harry S. Tru
vo 'žemyn, niekuomet nesusi- aukszto
.
muro bestovįs ir in ji ris jam pirma pagelbėjo, ragi
uas
(stabmeldis
rengiantis
pri

Misziu Maid, už Duszias mirusiųjų.
Del josios tas neapeina,
man pasiraszo ant instatymo
daužydama.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
kalbėjęs. Visa laika Fongas ne na ji vėl eiti in artimiausia mi
imti Krikszta) sunkiai sirgo
Kad
ir
sūnelis
vogt
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
kuris
pakelia
pacztoriams
al

Ligas gydė Fong’as papras galėjo tiesiog savo akiu ati sijų stoti, Sien-sien.
džiova. Vienok nebuvo skubi
Per Procesija.
nakti
eina,
gas. Jie dabar gaus $400 ant
tai vienu tik valios Ludu. Jam traukti nuo vyskupo.
Giesme ant Procesijų.
namas!
jis
pakriksztyti
atsi

Tuomet buvo
Sekminių Žmonis manstina, jog motina,
metu daugiau. Paczto virsziGiesme Laba Nakt.
užtekdavo pasakyti: “Karszti- Vyskupas pradėjo pamoks
žvelgiant in jo stabmeldžius tė
Szventes.
Yra davadna gana,
Ministranturas.
iįį
(
ninkas Hannegan stovi ir
ne teapleidžia ligoni,” arba lu. Jo žodžius gaudyte gaude
vus
ir
pavoju,
kuris
isz
ju
pu

“Kelias in Sien-sien ta die Tai ir vaikus dorai augina,
žiuri kaip Prezidentas pasi
“Valgyk, kelkis, tu esi svei jaunas burtininkas.
Saule Publishing Co.,
ses jam grėsė. Kuria diena
O czia sūneliai,
na,” pasakojo vėliau Fongas
raszo
ant
tos
bylos.
kas!” Ir ligoniai arba visisz'kai Tarp kito ko Vyskupas sake:
MAHANOY CITY, PA.
klausiu Fonga, kaip ligonis? O
Tikri Lomeliai,
“atrodė man ilgas be galo.
pasveikdavo arba bent kuriam “Kreipiuosi in jus, senuo
jis atsako: “Kaip tik sziandien
Naktimi kuopinasi,
Drebėjau isz baimes, kad nesulaikui jausdavos geriau.
Žverinycziuja
pakviesta pas ligoni gydytojas
sius Krikszczionis. Jusu yra tikeziau ka nors pažinstamu,
Kad ka pavogt tarėsi,
Tokiu Ludu iszgyde jaunas priederme atvesti pas mus Ka“SAULE” YRA
kuris tvirtina nieko blogo ne
Ir sūneliai kauszia
kurie galėtu dasiproteti, kokiu
burtininkas daug invairiu ligo tecliumenu. Jus esate durimis,
Pati — Žiūrėk dusziuk,
kas papuola, esą ir ligonis galėsiąs už keliu
tikslu asz einu in Krikszczio
GERIAUSIA
niu.
dienu atsikelti. Asz esu tik kaip ta meszka linksmai szoper kurias turi eiti in Dievo niu misija. Kiekvienas žings
Sulenda in kokia uola,
Garsas apie ji pasklydo pla- Bažnyczia tie, kuriuos VieszDOVANA!
nis man brangiai kainavo. Ir Ten kad žmogus pamatytu, ras, kad ligonio dienos jau su ka!
cziai. Jis pradėta laikyti kokiu pats jau yra pramates ir paskaitytos ir jokiu Ludu negali
Vyras (užpykęs) — Del
Tai net nutirptu.
jei ne mano draugas, kuris su
nepaprastu stebukladariu ir skyrės. ’ ’
manim ėjo, 'bueziau gryžes at Tonais liotuviszki .Lomeliai, ma atidėlioti Krikszta.” Ta ko ne, turėtu szokti! Juk ne
miniu minios 'žmonių eidavo
Jeigu nežinai kokia
Fongas turėjo inspudžio, gal. Bet tos keliones vėliau ne Parsigerusiu motinu sūneliai, paezia diena paklausiau Fongo' yra apsipaeziaves.
pas ji, jieszkodami patarimo ir
Tarėsi eit medžiot,
kad jo regėjimas matytas sap sigailėjau. Dalyvavau tos .die
pagelbos ligoje ar nelaimėje.
nupirkti Dovana savo
ne dabar pasikartojas. Gryžda- nos pamaldose ir visa laika
Visztu ar ancziu vogt.
Drauge augo ir Fongo tur
Draugui ar Draugei,
Indija Laisves Nori
mas namo, jau jisai neabejojo meldžiausi tik in Krikszczioniu Už kokio tai laiko sugryžta,
tai. Porai metu praslinkus jau
I Dievą, praszydamas, kad masuradęs galop tiesa.
Parsinesza gėrimu ir
jis. insigijo kelias-deszimts
tai užraszk jiems laikBet vis da ramybes nerado, nes pasigailėtu. Ir neapsirikau.
kokia
viszta,
maigu žemes. Isz neturtėlio
raszti “Saule.” Pra-I
Tuojaus
puota
pradeda,
Fongas pasidarė gana turtin
Ir da to namo boba padeda,
linksmins jiems gy- S
gas žmogus.
Turi
ir
gėrimu,
guzutes
ir
alaus
Japonas Tojo Užkanda
Pasisekimas garbe, turtai
Ba kurgi to negaus,
venima, ant viso me-1
tekurieji varguoliui paprastai
Tiktai reikia apsisukt,
pakeliai in puikybe ir pripildo
to ir džiaugsis isz ta
Skiepo durys atlupi.
jo šzirdi pasitenkinimo jaus
Tai vaike,
vo dovanos! Prenu
mais. Rodos, tai turėtu Luti ir
Su
tuom
nelabai,
pas Fonga.
merata Su v. Valstijo
. Gražu žiūrėt,
Tuo tarpu, nežiūrint in pasi
Kaip Lomai pradeda krutet.
sekimą, in turtus ir garbe pas
se metams $5.00
Vieni
antis
pesza,
žmones, Fongas nesijautė lai
Kitose VieszpatysKiti malkas nesza,
mingas. Ji apimdavo vis smar
'Czia kiti svilina,
kiau kažin koksai neramumas
tese $6.00. Užraszant
Orą tankiai pasmardina.
ir nepasitenkinimas.
Artimi žmonis pabunda,
reikia drauge ir pre
Ir sztai mirszta staiga mirtiBaisiai nusigandya,
mi jo tėvas. Nuliūdimas da
numerata siunsti per
Manstina, czia kur dega,
smarkiau pradeda spausti jo
O czia Lomai antis svilina.
Money-Orderi arba
szirdi.
Toki tai nekurie lietuviszki
Pasisekimai gydant ligonius
pinigais registruotam
vaikai,
Nors Indijos gyventojai negali tarp saves sutikti ar su
Netikia bomai,
gyventi, bet visi palaiko vienybe kai reikalauja laisves ir laiszke.
Czia Japonai didvyriai, kurie ketino visa svietą užka
“Talmudo Paslaptys” riauti,
nepriklausomybes. Anglija prižadėjo jiems laisve ir nepri
dabar užkanda per pietus. Jie dabar yra augszcziau- O tai per motinas iszmokyti,
Ir per jias iszgirti,
klausomybe. Szis žemlapis parodo kaip Indijos gyventojai
Apie Žydu Tikybos Prisaky sio Kariszko teismo teisiami. Buvęs Japonijos Premieras su
O kad protą turėtu,
yra susiskaldę in grupes ir partijas. Jie viens nuo kito skisavo palydovais dabar turi valgyti su paprastais kareiviais.
Saule Publishing Co.,
mus. Labai užimanti Apysaka.
Kitaip
vaikelius
užaugytu.
rasi ne vien tik politika ir partijomis, bet tr kalba ir tikėji
Antras ant paveikslo yra tas baisus ir galingas Japonijos
::
Tiktai 15^
::
Mahanoy City, Pa.
mu.
k
premieras Tojo, kuris dabar susimylejimo praszosi.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Burtioipkas Apasztala?
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*
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Žinios Vietines

MAHANOY CITY, PA.

metu amžiaus, numirė Petnyczioj 7:10 valanda vakare,
Ashland ligon'butoje. Velionis
atvyko isz Lietuvos 45 metai
adgal. Buvo angliakasis. Gy
veno pas p. Petra Sidara, 100
Main uly., velionis neturėjo gi
miniu. Laidotuves atsibuvo
Utarninke, 2-tra valanda po
piet, isz Nice koplyczios, 9 N.
Lehigh Ave., Frackvilleje, kū
nas palaidotas ant Tautiszkos
kapinėse Frackvilleje.

slavijos Chetniku vada, kuris jis drąsiai sake ir teige kadneiszplepes, ir uždare telefoną.
su savo kareiviais drąsiai ir Amerikos Karo Sztabas jam inAnt rytojaus tas Kinietis buvo
didvyriszkai kariavo priesz talka stojo su sanlyga kad jis
nuszautas.
Nacius.
sykiu ir priesz Komunistus ko
Tie raszytojai pargryže in
Dabar ne tiek Generolas, vos ir kariaus. Dabar Ameri
Amerikos eiles savo laikraszMikhailovitch stovi ant sudno kos karininkai labai greitai vi
cziams tuoj aus parasze ka jie
teismo, kiek Komunistas Gene-j sas tas žinias uždraudė ir stabuvo mate ir girdej e.
rolas Tito ir jo visa valdžia, nes! cziai užsigynė. Nors visi žino ir
— Cicilija Boczkauskiene
dabar visas. svietas pamatys pati Amerikos valdžia prisipaPer iszkilminga vakariene,
(Baranauskiute), nuo 312 W.
kiek teisybes randasi pas Ko-1 žinsta kad mes daug pagelbeRusijos Karo Sztabo vyriau
Pine ulyczios, kuri nuo kokio
jome
Generolui
Mikhailovitch.
1
munistus.
sias generolas pasakė kelis žo
tai lailko sirgo, netikėtai numi
Generolas Mikhailovitch yra Kol Generolui Mikhailovitch
džius: “Sovietai ežia neinsirė Nedėlios ryta 7:15 valanda,
kaltinamas ne vien tik už tai viskas sekesi. tol mes ji už
leis tokiu žmonių kurie turi
pas savo sunu Florijoną 300 W.
kad jis Naciams padėjo, bet ir dranga laikėme. Bet kai tik su-!
aukso ir pinigu kad suardytu
Pine ulyczios.
Sugar Notch, Pa. — Gerai už tai kad jis priesz Sovietus siradome galingesni dranga
ta gražia taika tarp Kiniecziu
ir Sovietu. Jeigu kas drystu
Velione gimė Shamokin, Pa., žinoma isz seniausiu Lietuviu kariavo.
Rusijoje, ir kai Generolas Mik-:
ateiviu
Katre
Sla'baszauskiene,
ežia ranka inkiszti, mes ta ran
Bet mums ne tiek rupi tie vi hailoviteh da vis sulyg musu
josios vyras Pranas W. Bocznuo
368
Hill
Ulyczios,
numirė
ka nukirsime.”
kauskas, buvusis redaktorius
si skundai ir priekaisztai ku praszymu kariavo priesz Ko
lailkraszczio “Saules” mirė Birželio 14-ta diena namie. At- riais dabar Komunistai dergia munistus, tai mes jo iszsižadeRuskis Generolas vardu ne
Lapkriczio (Nov.) 8-ta diena ’vyko in Amerika daugelis me ir drabsto ant Generolo Mik jome ir dabar kaltiname ji už
pasakė kas tie žmones su auk
tu adgal. Prigulėjo prie SS. hailovitch, kiek tas visas teis tuos dalykus kuriuos mes jam
1944 metuose.
su ir pinigais, ir kieno ta ranka
Prigulėjo prie Szvento Juo Petro ir Povilo parapijos, taip mas ir kaip jis yra vedamas. . patys patarėme daryti.
butu; bet tam kuris moka skai
gi
prie
Ražancziaus
ir
Alto

Generolas
Tito
visai
nenori
Dabar Generolui Mikhailo
zapo parapijos ir prie Lietuviu
tyti nereikia pirsztu prikisziriaus
draugystes.
Laidotuves
leisti
liudytojus,
svietkus
kurie
vitch visai nereikia nei teismo,
Moterių Draugija isz Schuylmai ežia paaiszkinti.
atsibuvo
Birželio
17-ta
diena,
užtartu
už
Generolą
Mikhailo

nes jis jau isz anksto apsūdy
killo pavieto. Buvo linksmo
su
Szv.
Misziomis
SS.
Petro
ir
vitch.
Daug
Amerikiecziu
ka

tas. Galimas daigtas kad Ko
■budo moteriszke. Per koki tai
Fotogramistai, tie kurie nutraukia visus paveikslus
Povilo.bažnyczioje
ir
palaidota
reiviu ir karininku, kuriuos munistai Generolą Mikhailo
laika velione buvo “Coroner”
Ant Pardavimo
Washingtone, pagerbė Prezidenta Trumana, jam inteke do
parapijos
kapinėse.
Generolas Mikhailovitch isz- vitch ir paleis, jam dovanos,
kurios priederme buvo isztirvana ir inrasze ji in ju draugija, kaipo visu fotografistu
gelbejo per kara, ir kurie sykiu bet jeigu taip jie padarytu tai
ti priežastis staiga atsitikusiu
65 akeriu Farma (35 akeriu
prezidenta.
Pittston,
Pa.
—
Ona,
mylima
su
juo
kariavo
priesz
Vokienebutu del teisybes ar del susidirbamos žemes); 9 kambariu
mircziu.
duktė p. Igno Leszkausku, nuo czius dabar nori stoti kaipo mylejimo, bet del propagan
st ubą; elektriką; vanduo; gera
Paliko dideliam nuliudime:
prakalba per Raudonosios Ar biznierius Kinietis Amerikos
89 Butler Uly., mirė Birželio svietkai ir liudytojai, bet Ge dos.
žeme. Didelis klonas. Visi busunu Florijoną, kur jis gyvena
15 d. Prigulėjo prie Szv. Kazi nerolas Tito juos visai nepri Kravchenko mums paaiszki- mijos Dvideszimts Asztuoniu raszytojams ka ten papasako dinkai gerame padėjime. Pri300 W. Pine uly., dukterį Ade
Metu Sukaktuves aiszkiai pa- jo, bet neilgai. Sovietai tuojaus vatiszkas savininkas. Tuojaus
miero parapijos ir buvo Soda- ima.
no apie tuos sudno teismus
lina, pati Antano Barausko isz
lecziu nare. Palaidota Birželio Amerikos valdžia pareikala Moskvoje kai visi iszsipažino brieže kad “Oficieriai dabar suaresztavo visus Amerikie galima užimti. Farma randasi
Johnstown, Pa., 6 anukus, taip
19 d., su apiegomis Szv. Kazi vo kad teismas butu teisingas ir nebūtus dalykus prisipažino. turi žinoti kaip lavinti, mokin czius ir in kalėjimą inmete. Brandonvilleje, tik 6 mylios in
gi 5 seserys: Ona Vengrauskiemiero bažnyczioje ir palaidota ii' vieszas, bet Tito atkirto kad “Visi jie buvo mirties bausme ti ir valdyti kareivius. Armijo Jiems nebuvo valia su nieku Shenandoah, o 7 mylios in Mane isz Hazleton, Pa., Katarina
je turi vieszpatauti kuo griesz- susisiekti ar szneketi.
parapijos kapuose.
— G. jis savotiszkai apsidirbs.
hanoy City. Parsiduodasi pi
apsūdyti, ’ ’ paaiszkina Krav
Klimekiene, Chicago, Ill., Teo
cziausia
tvarka;
kareiviai
turi
filą Paltanavicziene, Rozalija Chester, Pa. f Gerai žinomas Suvienytu Tautu Sanjunga chenko, “bet ju mylimieji ir ju klausyti, oficieriu;. oficieriai Kai Amerikos laikraszcziai kiai. Atsiszaukite ant adreso:
iNovakiene, Veronika McKef- d.el daugelio Povilas Yukis, patarė kad butu geriausia pa szeimynos da ir sziandien gy turi apsižiūrėti kad jie nieka pasigedo savo korespondentu John Anskaitis,
Rt. 2 — P. O. Ringtown, Pa.
feriene visi isz Shamokin, Pa., kur jis kitados laike saliuna vesti visa teismą taikos Konfe vi.” Isz to matyti kad Komu dos su kareiviais nesimaiszytu. ir užklupo Amerikos Armijos
ir daug giminiu ir pažystamu. 318 Rose Ulyczios, numirė Pet- rencijos komitetui. Ir ežia Ge nistu teismas teisia, smerkia ir Tai tas senas klausimas da Sztaba pasiaiszkinti kur tie ra
Kūnas paszarvotas veliones nyczioj, Birželio (June) 14-ta nerolas Tito pasakė kad niekas kankina ne vien tik intarta bar vėl iszkilo tarp laisves ir szytojai dingo, tai Amerikos
prasikaltėli, bet ir visa jo szeiSztabas pareikalavo kad Rusi L. TRASKAUSKAS
namuose 312 W. Pine uly. Lai- diena Fitzgerald Mercy ligon- nesikisztu.
pareigos.
Nors
mes
baisiai
ne

LIETUVISZKAS
'dotuves invyks Seredoj 8:30 butoje. Velionis turėjo apie 58 Dabar jau ima paaiszketi ko myna, visus jo draugus ir pa- norime sakyti kad nors syki jos Armijos Sztabas pasakytu
GRAB ORIUS
valanda ryte su Szv. Misziomis metu amžiaus. Prigulėjo prie dėl Generolas Tito taip akiple- žinstamus.
Stalinas pasakė tiesa. Bet kaip kur tie raszytojai randasi. Už
sziszkai
elgiasi.
Kai
tik
jis
par

Mat kur ežia teisybe, lygybe
Szvento Juozapo bažnyczioje Musu Panele isz Vilniaus para
tik taip ir buvo. Kaip szeimy- keliu dienu visi raszytojai bu-j Laidoja Kunus Numirėliu.
važiavo isz Moskvos, kur jis su ir laisve!
vo paleisti ir atgal isz Mukde-' Pasamdo Automobilius Del
9-ta valanda ir bus palaidota pijos, Lietuviszkos Labdarin
kitais Rusijos politikieriais pa Generolo Mikhailovitch teis noje, kaip draugystėje, kaip no iszvaryti.
parapijos kapinėse. “Amžina gos Kliubo, Szvento Jono Ka
Laidotuvių, Kriksztiniu,
sitarė, jis pradėjo savo isz mas tai tik visai mažas pavyz valdžioje, taip ir armijoje, pak
atsilsi.”
Graborius Liudvi taliku Kliubo, ir Order of Owls
Vestuvių Ir Kitokiams
lusnumas ir drausme verktinai Tas Kinietis, kuris su Ame-'
pirszto iszcziulbtus priekaisz- dys tos Komunistu teisybes.
kas Traskauskas laidos.
::
Reikalams
::
reikalingi.
rikie ežiais sznekejo gavo per
Draugyste. Paliko dideliam tus statyti. Rodos per koki ste
— Jau ir Vasara!
Mes jau pamatėme kas atsi spėjimą per telefoną. Jam žmo 520 WEST CENTRE STREET
nuliudime paczia Julija, sunu buklą pats Mikhailovitch pra
Telefonas Nr. 78
— Panedeli ryta, Szvento Liudvika ir dukteria Amilija dėjo in krutinę musztis, save LAISVE IR PAREIGA tiko kai politikieriai savo na gus per telefoną pasakė kad jis
MAHANOY CITY, PENNA.
Juozapo bažnyczioje, Kunigas namie.
gus inkiszo in musu Armijos daugiau Amerikiecziams nieko
Laidotuves invyko kaltinti ir Amerikieczius intaP. Czesna suriszo mazgu mote Utarninke, Birželio (June) 18tvarka ir reikalus. Mes turėjo
rineti
ir
Anglija
szmeižti.
Klausimas
kur
laisve
pasi

rystes panele Margarieta (Jer ta diena, 9:30 valanda ryte isz
me galingiausia ir geriausia
ry) Žardeckaite ir Antanas G. White’s koplyczios 9-tos ir Czia musu laikrasztinin- baigia ir kur pareiga prasideda armija in visa pasauli. Dabar
Radzvik. Svotai buvo ponstva Madison Uly., su Szv. Miszio kams nesuprantamas dalykas, yra vienas isz sunkiausiu isz- ir mažiausios tautos juokiasi
kaip žmogus gali taip greitai ir spresti. Vienas visa kosere rie
V. Staczkoniai.
mis Musu Panele isz Vilniaus
isz musu. O Rusija sziandien
kia
ir
reikalauja
laisves,
nors
staiga
persimainyti.
Bet
mums
— Utarninke Szvento Vi bažnyczioje 10 valanda ir kū
turi geriausia ir galingiausia
Lietuviams tai visai ne naujie ta jo laisve kitu teises po kojo
limo.
nas palaidotas Szv. Kryžiaus
armija. Mes pasirinkome lais
— Seredoj pripuola SS. Jo kapinėse. Velionis buvo senas na. Mes žinome kaip Komunis mis pamina ir sumindžioja. ve, o Sovietai pasirinko pareino ir Povilo; Ketverge Szv. skaitytojas laikraszczio “Sau tai priverezia. žmogų iszsispa- Laisve nuo pasileidimo tik per I ga. Gal czia ir vieni ir kiti per
Vladislovo; Petnyczioj Szven- les. ’ ’ Amžina Atsilsi! Lai Die veduoti ir nebūtus dalykus pri plauka skiriasi. Jeigu mes no toli nuėjo savo atskirais takais,
cziausio Jėzaus Szirdies Szven- vas suramina ir duoda stipry sipažinti. Jie pirmiausia pati rime laisve džiaugtis ir naudo bet yra kitas kelias tarp szitu
žmogų koroja, kankina ir ko- tis mes turime pripažinti ir pa
te.
bių dalaikyti savo nuliūdima
dvieju, kelias kuris reikalauja
nenumarina. Jeigu žmogelis reiga.
— Birželis menesis jau bai szeimynai.
tos laisves, bet tuo paežiu karSzitas klausimas tarp lais
neprisipažinsta
tai
jie
suima
gėsi. Panedelyje pirma diena
' tu pripažinsta ir pareiga ir
visus jo draugus, jo gimines ir ves ir pareigos vėl iszkilo kai
Liepos (July).
drausme.
GENEROLAS
ana sanvaite, kai vienas Briga
jo
szeimyna
ir
visus
kankina
— Gerai žinomas graborius
Vaikas yra laisvas žmogus,
dos Generolas kalbėjo in sena
pakol
žmogelis
arba
nebūtus
MIKHAILOVITCH
Frank L. Ritz, 50 metu amžiaus
I bet jis turi savo tėvu klausyti,
dalykus prisipažinsta arba vi torius ir reikalavo kad visa
numirė Ketverge 4:55 valanda
i Mes czia turime “Laisve ir LyNEW YORK. — Sovietu ir sai isz proto iszeina.
musu armijos tvarka butu per-'
popiet, namie, 19 E. Mahanoy
Komunistu policija suėmė ir Kai Generolas Draja Mik mainyta. Jis sake kad AmerU1 gybe,” bet ir ta laisve turi sa
uly., po ilgai ligai. Velionis bu
lvo rubežius! Jeigu mums ta
suaresztavo patsijota ir Yugo- hailovitch buvo laisvas žmogus kos Armija nėra demokratisz-1
vo Protėstonas, prigulėjo prie
laisve tokia brangi, tai mes tuka ir ne Amerikoniszka, kad ji
Szv. Povilo Evangeliszkos pa
jau seniai isz mados iszejus,1
rapijos mieste. Gimęs Ash
pažinti. O tas kito žmogaus!*
kad musu armija valdo pasene
Philippinu
Prezidentas
Svecziuojasi
land, Pa. Paliko paczia ir dvi
laisves pripažinimas sudaro *
generolpalaikiai, kuriems tik
■dukterys, taipgi du anukus.
mums ir pareiga ir drausme.
J
visokie laipsniai ir skirtumai
Palaidotas Panedelyje 11 val
rupi, kad Amerikos armijoje
anda ryte.
yra per didelis skirtumas tarp Ir Žydai Pradeda Jausti
—t Eagles Bros., fabrikan
“ irB“ Generolas bolszeviku Priespauda
tai marszkiniu isz miesto sta
tys dideli marszkiniu fabriką
pataria panaikinti visus skir
LONDONAS (LAIO) —
ant West End galo. Didumas
tumus tarp oficieriu ir karei
Mums pranesza, kad Anglijoje
fabriko bus 115 pėdu ploczio ir
viu. Jis sako kad oficieriai, ge
yra atvažiavusiu isz Dancigo
270 pėdu ilgio.
nerolai ir paprasti kareiviai tu
Žydu, kurie vietinei Žydu ben— Minksztu anglių locnirėtu tokias paezias drabužiais^
Idruomenei pasakojo liudnu
ninkai pakele preke ant augliu
neszioti be jokio skirtumo, kad
tikru apie padėti Bolszeviku
400 ant tono, o preke ant kietu
oficierius niekuomi nebutu ge
okupuotose (vietose) žemese.
anglių gal bus $1.00 daugiau
resnis ar didesnis už paprasta
ant tono.
kareivi. Ir daug visokiu kito-!
— John Salvadore nuo 712
kiu permainų jis norėtu musu SOVIETU NAGAIKA
E. Mahanoy Uly., likos sužeis
armijoje padaryti, kad sulygi
tas in koja laike darbo prie PeManuel Roxas, Philippinu prezidentas pusrycziuoja su nus visus kareivius su augsz- MUKDEN, KINIJA. — Keli. $*
ea Coal Co. , Gydosi Pottsville
Pulkauninku A. C. Strictland, Paul McNutt, Amerikos ko cziausiais oficieriais ir genero Amerikiecziai korespondentai *
ligonbutoje.
kaip ten slapti inlindo in Muk- J
misaru Philippinuose ir Pulkauninku M. A. Libby. Prezi lais.
O kaip tik tuo pat kartu Ge deno miestą ir pradėjo klausi- *
$
Gilberton, Pa. f Senas gy dentas Roxasssu McNutt paskui užėjo pas Prezidenta Tru
nerolas Stalinas, pasakydamas. nelis kas tenai darosi? vienasJ^****************4****4*******************4********
ventojas Vincas Skoczius, 65 mana in sveczius
i
i 'T“

Pirkie Amerikos
Czedinimo Bonus
SZIANDIEN!

Vajus prasidėjo
June 6, ir Trauksis
iki July 4 Dienai.

