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Stalino Agentas Suimtas
Isz Amerikos
Pacztorius

Nuszautas
Vagiai Paspruko Su 

$8,700
WEST GROVE, PA. — Du 

drąsus razbaininkai apvogė 
National Bank and Trust ban
ka ir paspruko nesugauti. Jie
du paszove viena pacztoriu ku
ris stengėsi juos sulaikyti ar 
suimti.

Szitiedu razbaininkai neda
vė kad jie girti ir sau prie baro 
saliune strapaliojo ir temijo 
kas ineina ir kas iszeina isz 
bankos, kuri yra skersai uly- 
czia. Kai jiedu nutemino kad 
nieko daugiau nėra banko j e, 
jiedu drąsiai inejo su atprovin
tais revolveriais ir pareikalavo 
kad kasierius jiemdviem duotu 
visus pinigus. Kai kasierius ne
siskubino jiedu piktai suriko 
kad jis greicziau pinigus ati
duotu, jeigu nenori kad jie ii 
nuszautu. Vienas isz j u paleido 
szuvi in lubas parodyti kad jie 
baiku nekreczia. Kelios mote
rys iszsigando ir pradėjo spieg
ti.

Vienas isz svarbiausuiu 
rasztu ant kurio pasirasze di
džiųjų tautu atstovai buvo 
tas raportas, kuris parodo 
kaip ir kiek pagelbos reikia 
Europai. Czia ant to raporto 
pasiraszo Anglijos Užsienio 
Ministeris Ernest Bevin. Po

jo kaire sėdi Duff Cooper 
Anglijos Ambasadorius 
Prancūzijoje ir po jo deszine 
sėdi Prancūzas Herve Alp- 
hand. Szesziolika Tautu pri
sidėjo prie szito susirinkimo 
ir pasirasze ant to raporto.

Rusija Nesutinka
LAKE SUCCESS, N. Y. —

Rusija davė visiems Tautu 
Sanjungos nariams žinoti kad 
ji prieszinsis ir nesutiks pripa
žinti Balkanų Komisija, kurios 
darbas butu isztirti visa ta Bal
kanų klausima ir iszduoti tik
ra raportą apie kas tenai daro
si ir kas kaltas.

delegatas, kuri visi gerbia ir 
kurio visi klauso, sako kad szi- 
toks susikirtimas yra labai pa
vojingas.

Vishinsky, Rusijos rieksnis 
atstovas, pasakė kad Rusija nei 
prie tos komisijos iszrinkimo 
neprisidės. Jis sako kad visas 
Balkanų klausimas, visa beda

ūkininkui kasztavo 2,682 dole
rius.

Razbaininkas, apsirengęs in 
policijanto drabužius atėjo pas 
ūkininko žmona Mrs. Irene 
Lattanze, penkios deszimts me
tu moteriszke, isz New Sharon, 
ir jai pranesze kad jos vaikas 
yra sužeistas ir dabar randasi 
West Jersey ligonbuteje. Tas 
palszyvas policijantas tada pa- 
sisiulino to vaiko motina nu
vežti in ligonbute. Ji jam labai 
gražiai padėkojo ir greitai ap
sirengė ir su juo iszvažiavo.

Tas razbaininkas ja nuveže 
in Camdena ir tenai jai liepe 
iszlipti ir pasakė kad jos laime 
kad ji sutiko su juo važiuoti. 
Jeigu ji nebutu sutikus, jis bu-i 
tu ja nuszoves.

Kai ta ūkininko žmona va
žiavo in ligonbute su razbainin- 
ku, to razbaininko draugas ap
vogė namus ir isznesze apie 2,- 
682 dolerius.

Armija 
Reikalauja 
Daugiau 
Gazolino

WASHINGTON, D. C. — 
Armija ir laivynas pareikalavo 
daug daugiau gazolino ir alie
jaus del savo kariszku eropla- 
nu. Karo Sztabas nepasiaiszki- 
na kodėl taip greitai reikia 
tiek daug gazolino ir aliejaus.

Arabu Armijos 
Prie P alestinos 

/

Rubežiaus
Jeigu Arabai Susikirs Su Žydais 
Tai Bus Kraujo Praliejimas; 
Rusai Prieszinsis Balkanų Ko
misija; Vagai Apvogė Banka 
West Grove, Pa.; Visos Tautos 

Vėl Rengiasi In Kara^
NEW YORK, N. Y. — Amerikos policija, 

kuri prižiūri invažiavimus in Amerika pranesza 
kad ji suėmė žmogų kuris, anot N. Y. J. A. laik- 
raszczio yra, “Stalino vyriausias ir didžiausias 
atstovas, agentas Amerikoje.”

Policija sako kad Alexander Stephens, isz 
Czekoslovakijos buvo suimtas in Peekskill 
miestą, N. Y., už invažiavima in Amerika su

Arabai Užims
Szventa Žeme
Kai Anglijos Kareiviai 

Pasitrauks

BEIRUT, LEBANON.—Le- 
bano ir Syrijos valdžios susi-

Razbaininkai gavo apie 8,- 
700 doleriu ir iszbego. Kai jie
du szoko in savo automobiliu 
kuris stovėjo prie saliuno, pacz
torius Harry Griffith, kuris 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

GAISRAS
VIESZBUTYJE

:1_ •. .*

$45,000 Bledies 
/ Padaryta

EASTON, PA. — Keturi 
žmones spėjo pasprukti ir isz- 
sineszti isz deganczio vieszbu- 
czio, hotelio, kuris yra vadina
mas Moorestown Hotel. Apart 
darbininku, tik vienas žmogus, 
ta nakti nakvojo tame hotelyje.' 
Fred Goyne isz Jersey Shore 
ta nakti tenai nakvojo ir vidu
naktyje jis atsikėlė ir pamate 
kad visas hotelis yra durnu ap
suptas. Jis prikėlė hotelio san- 
vininkus, Leon ir Leroy Patter
son ir tarnaite Catherine Kuhn. 
Jie visi isz to deganczio hotelio 
iszsineszdino. Ugniagesiai grei
tai pribuvo, bet jiems nepasi- 
seke gaisra užgesinti nes nebu
vo gana vandenio. Gaisras vi- 
siszkai sudegino hoteli ir sude
gino telefono ir elektros dratus 
ir stulpus. Ugniagesiu virszi- 
ninkas sako kad gaisras prasi
dėjo hotelio Saliune. Sanvinin- 
kai sako kad tas hotelis jiem
dviem kasztavo daugiau negu 
.45,000 doleriu.

Yugoslavijos atstovas ir kitu 
keturiu tautu atstovai pareisz- 
kia kad jie Rusijai pritaria ir 
taip pat prieszinsis.

Paul-Henri Spaak, Belgijos

ir visi keblumai randasi ne Bal
kanuose, bet Graikijoje.

Alės Bebler, Yugoslavijos 
atstovas pagyre Vishinskio nu
sistatymą prieszintis ir sako 
kad tokia komisija yra Yugo-
slavijai kenksminga. Jis sako 
kad jo krasztas tokios komisi
jos visai neinsileis per savo ru- 
bežiu.

Amerikos delegatas, Hershel 
Johnson, visomis galiomis sten
giasi susitaikinti su Rusijos de
legatais. Jis net pasižadėjo 
kad nei vienas Amerikietis ne
bus paskirtas ant tos komisijos, 
kad tik mažesniu krasztu dele-

Armija su laivynu dabar reika
lauja daug daugiau gazolino ir 
aliejaus negu reikalavo per ką
rą.

Karo Sztabas sako kad dabar 
daug daugiau lakunu lavinasi
ir mokinasi ir už tai reikia 
daug daugiau gazolino.

Gazolino ir aliejaus kompa
nijos sutinka pristatyti Karo 
Sztabui tiek gazolino, kiek yra 
reikalaujama. Kompanijos taip 
sako kad kol kas nepritruks to 
gazolino ir kitiems žmonėms. 
Bet tuo paežiu sykiu tos kom
panijos pertaise apie szimta se
nu laivu kurie pirmiaus veže

palszyvais pasportais. Jis buvo pasiunstas in 
Ellis Island, kur svetimtaueziai būva sulaikyti 
pirm negu jie invažiuoja ar iszvažiuoja isz Ame
rikos.

Paskui jis padėjo 5,000 doleriu kaucija ir bu
vo paleistas. Policija sako, kad jis visokius 
vardus ir pavardes vartuojo, kad nebutu susek
tas. Jis yra žinomas kaipo J. Peters, Isador 
Boorstein, Alexander Goldberger, Steve la- 
pin, Pete Stephens ir Steve Miller.

New Yorko laikrasztis raszo kad “valdžios

Charles Luckman, prezi
dentas Lever Brothers kom
panijos Cambridge, Mass., 
buvo Prezidento Trumano 
paskirtas prižiūrėti maista. 
Jis sako, kad Amerika iszlai- 
kys savo žodi ir suszelps Eu
ropos badaujanczius. Jo dar
bas yra prižiūrėti kad butu 
galima Europos badaujan
tiems pasiunsti maisto, bet 
tuo paežiu sykiu parūpinti 
kad mums nieko per daug 
netruktu. Kai kurie sako 
kad szitas darbas jam bus 
per didelis ir per sunkus ir 
kad jis negales jo atlikti.

gatai bus paskirti. Isz pradžios 
buvo inneszta kad keturi di
džiųjų tautu atstovai bus ant 
szitos komisijos. Kai Rusija 
pasiprieszino Amerika, Ameri
ka nusileido ir sutiko paskirti 
mažųjų tautu delegatus. Bet ir 
ant to Rusija nesutinka.

Diena po dienos jau ima vi
siems aiszketi, kad tie susirin
kimai, tos konferencijos nieko 
gero mums neduoda ir nieko 
gero isz ju neiszeis. Rusija sau 
savotiszkai szeimininkauja ir 
niekam gero neduoda.

' . . H

VAGIAI PRIGAVO

ta gazoliną ir aliejų ir dabar 
jieszko daugiau laivu, kad ga
lėtu armijai ir laivynui prista
tyti tiek daug gazolino ir alie
jaus.

Karo Sztabas sako kad neuž
ilgo armija su laivynu daugiau 
gazolino ir aliejaus pareika-

policija tiki kad szitas Czekoslovakas Alexan
der Stephens stovi augszcziau net ir už Gerhard 
Eisler, kuris keli menesiai atgal buvo suimtas. 
Slapta FBI policija jau seniai seke szito agento 
pėdas ir darbus ir galutinai ji suėmė Peekskill

lauš.
Gazolinas ir aliejaus tai yra 

didžiausi ir svarbiausi karo 
ginklai, nes be gazolino ir be 
aliejaus vjsos kariszkos maszi- 
nos yra bejieges. Isz szito pa
reikalavimo isz Amerikos Ka
ro Sztabo matyti, kad musu ka
rininkai visai nieko gero nesi-| 
tiki isz visu tu konferencijų ir 
isz tos taip gerbiamos Tautu 
Sanjungos. Jie klauso kaip mu-į

1 cit d i nli nvn a.+.o i t.ariaci anin tai.'

mieste, kur jis buvo pasislepes.
Alexander Stephens yra Komunistu Interna- 

tionalo, tarptautinio darbo atstovas Ameri
koje. Jis kelis sykius slaptai nuvažiavo in Ru
sija nes Stalinas niekam negalėjo pasitikėti nei 
rasztu nei žodžiu praneszti ta ka jis norėjo pa
sakyti szitam savo agentui.

> Szitas Komunistu vadas niekur vieszai nepa-
WESTVILLE, N. J. — New

Jersey policija pranesza kad su dipliomatai tariasi apie tai- 
vienas ūkininkas, kuris kiau-' ka ir peszasi prie taikos stalo, 
lias augina buvo apvogtas ir o tuo paežiu sykiu jie jau ren- sirode; jis niekur niekados nedalyvavo kai Ko- 
prigautas. Tas prigavimas tam giasi in kara. (Tasa Ant 4 Puslapio)

rikiavo savo armijas prie Pa
lestinos rubežiu ir dabar laukia 
tik žodžio marszuoti in Pales
tina kai tik Anglijos kareiviai 
pasitrauks.

Abdul Rahman Azzam Pasha 
bendras sekretorius Arabu Ta
rybos, kuri dabar mitinguoja ir 
tariasi prie Alieh, pranesza 
kad kariuomenes jau stovi prie 
rubežiaus. Egipto valdžia teip- 
gi pareikalavo kad ir jos karei
viai artintusi prie Szventos Že
mes rubežiaus isz vasarines pu
ses.

Kai tik Anglijos valdžia pa- 
skelba kad jos kareiviai pasi
trauks isz Palestino, tai septy
nios Arabu valstijos subruzdė
jo ir iszszauke savo kariuome
nes ir pastate savo vaiska prie 
rubežiaus.

Arabai sako kad jie nesipuls 
ant Palestino jeigu Žydai nie
ko nedarys ir nesipuls ant tenai 
gyvenaneziu Arabu. Jeigu A- 
rabai užsipultu ant Szventos 
Žemes, tai visi Arabai polici- 
j antai kurie dabar randasi to
je Sz ventoj e Žeme j e stotu jiems 
in talka.

Žydai tuo paežiu kartu szau- 
kiasi pagelbos isz Žydu vete
ranu kareiviu kurie kariavo 
Afrikoje ir Italijoje. Žydai 
sako kad czia bus žut-butine 
kova su Arabais!

16,000 geru ir gerai iszmokin- 
tu kareiviu isz Trans-Jordan 
stotu Arabams in talka jeigu

(Tasa Ant 4 Puslapio);
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Kas-Girdet Vokietis Studentas
1 Sunku suprasti kaip sztor- T“* • - \ •
ninkai gali taip savo prekes, F^TYI IĮfllglT8LC&lOS ■ 
kasztus mainyti. Jeigu szian- ® -O_'v - 1
dien iszeina žinios kad, sakysi-* 

------  '’me, cukrus rytoj pabrangs ant .
Tos tikibynes pamokos vai-Į marketo, tai jau visi sztornin-1 ----------------

kams kurie eina in vieszasias kai rytoj ir pabrangins savo VALDŽIA VIS PARŪPINA mento. 
mokyklas iszkelia kelis labai cukru. Kaip tai gali būti mums TRANSPORTACIJA KARO 
svarbius klausimus. Kiek mes sunku suprasti! Juk tas sžtor-^ JAUNAVEDEMS 
suprantame valstybines tiesas,1 ninkas kasdien neperka to cuk- ( —1—
tai szitoks nusistatymas yra vi - 
sai be pągrindo ir tikrai kvai-1 tavoras guli jo skiepe ar 
lisžkas- Jeigu valia Szventas hauzej.” Jis gal pernai prisi- 

'Rasztas skaityti vieszose mo-Į pirko, bet jis iszgirs kad rytoj 
' kokiose, tai^kodėl nevalia Szv.įtas ar tas maistas brangsta,
Raszto mokslincziui ta Szven- sztai ir jo tas tavoras pabrangs
ta Raszta iszaiszkinti? Mes mo-' ta, nors jis keli menesiai atgal 
kyklosė turime istorijos kny -' ar visi metai atgal prisipirko, 
gas ir tos istorijos knygos isz-j p-------- ::-------- ' navedes turi priimti valdžios

j Bet kaip gyvenime, taip ir transportacija kada ji joms 
I biznyje, lazda tūri du galu. Da- siūloma, arba vėliau paezios

. O dabar ta 'tvarka mokinti1 ^ar daUg sztorninku ir taip biz- turi užsimokėti už transporta- 
tuos vaikus tikėjimo ne mokyk-1 aieriu bijosi kad viskas neat- cija. Jeigu jaunavede užmoka 
loję, bet parapijos mokyklos pigtu. O jie daug ko turi prisi- už savo transportacija ji nega- 
kambariubse, yra visai netikus pii’ke. Ir jie daug mokėjo. Da- les praszyti valdžios sugražin- 

•• ’• ' bar jiems rupi greitai parduoti.' ti jos užmokėtus pinigus jeigu

raus. Tas cukrus kaip ir kitas
ver-

Szis patvarkymas, kuris lie- 
czia ir ateivius-prieszus kurie 
pervažiuoja, nereikalaujami isz 
tu Vokiecziu tautiecziu, kurie 
turi legales vizas Amerikos

Rugp. 26 d. 1947 m. Associa
ted Press pranesze, kad “ka
riuomene pasakė karo jaunave- Konsulu iszduotas užsienyje ir 
dems užsienyje, kad joms vyks
tant in Suvien. Valstybes pas 
savo vyrus, turi paezios užmo
kėti visas keliones iszlaidas.”

. Ta žinute neteisinga. Karo jau-

kurie buvo inleisti in Suvien 
Valstybes pervažiavimo tiks
lui in bet kur vakariniame že
myne. Visi kiti turi kreiptis iii 
Valstybes Departamenta 
gauti toki leidimą.

bes Departamento Vizos sky-1 
rius duoda pirmenybe tremti-1 
niams sekaneziai: Mažiausia 
80% “non-preference” dalies 
mėnesines kvotos paskyrimas1 
rezervuotas tremtiniams kurlel 
yra vietiniai szaliu kur pilna' 
vizos tarnyba da neatnaujinta. 
Pav. tas lieczia tremtinius isz 
Austrijos, Estonijos, Latvijos 
ir Lietuvos. Minimumas isz 
51% “non-preference” dalies 
mėnesinės kvotos paskyrimo 
rezervuota tremtiniams kurie 
yra vietiniai szaliu kur vizų 
tarnyba veikia, kaip Vengrija, 
Rumanija, Jugoslavija ir USS- 
R.

SUGAVO
RAZBAININKA

BAŽNYCZIOJE

aiszkintbja, mokytoja. Tai koks j 
ežia skirtumas. ,.. ... J PASPORTO IR PINIGU 

Tvarkymai emigran
tams ISZ HOLANDIJOS

loję, bet parapijos mokyklos

’ if hi&kb gero friusu vaikams ne- 1 (
duoda. Kunigai air sesutes ku- tai jeigu iszgirsite kokius vieta valdžios jei buvo siūloma. 

Kita žinute, kad tik karorie tuos vaikus po valanda in 
sanvaite mokina, negali tu vai
ku suvaldyti ir'visai mažai ka 
gali juos iszmbkinti per toki 
trumpa laika. Isz kitos puses, 
vaikas gali eiti'ar neeiti, ir nie
kas negali jo priversti. O kas 
da blogiau tai yra kad tos pa*- 
mokos nieko nereiszkia musu 
vaikams del augsztesriio ar ge
resnio moksliszko laipsnio savo 
mokykloje. 5 .. , .. ..

Visas tas tikėjimo mokini
mas dabar yra nei sziltas nei 
szaltas.

gandus kad to ar to bus trumpa
ar stoka, per greitai neintike-! jaunavedės, kurios- jau sutiko 
kite, ii- per daug heprisipirkite. vykti in Suvien. Valstybes bus 
Tokie gandai gali būti tu pa- atvežtos in szia šzali irgi klau- 
ęziu biznierių paleisti, jus isz- 
■gazdinti kad jus daug 1 prisi-
pirktumete dabar kaip brangu.1 buvo užklausta ar veteranas, 
Mes nesakome kad visi taip da- kuris apsiveda kada pasitrau- 
ro, bet tokiu sukeziu atsiranda, kia isz kariuomenes, gali pra- 

j Amerikiecziu jau toks būdas: szyti transportacijos savo žmo- 
' Jeigu ko sunku gauti, tai visi' nai. Kariuomene ir Laivynas 

nutarė, kad tokis veteranas ne
gali praszyti transportacijos 
jeigu jie apsiveda po paliuosa- 
vimu isz.kariuomenes.

pirks nepaisant ar jiems reikia 
ar nereikia.

Belgijos politikieriai dabar 
prisipažinsta kad jeigu ju

dingą.
Sanryšzyje su sziuo reikalu,

“Szita syki jau pasimoki
nau/-’ sake George M. Friddle, 
Houston miesto teisme, kai jis 
penkta syki gavo “Divorsa,” 
persiskyrimą nuo tos paežio? 
žmonos, su kuria jis penkis sy
kius apsiženijo ir penkis sy
kius persiskyrė.

kraszte rinkimai butu buvę lai-. DVIEJU METU VIZOS PRI-
SZA-komi kaip tik po karo tai Ko

munistai butu laimėje daugiau 
negu szeszios deszimta procen
tą. Dabar Komunistai negali 
nei penkiolikta nuoszimti balsu 
tenai gauti.

PAŽINTOS NEKURIU
LIU ŽMONĖMS

Payette Lakes, Idaho valsti
joje, laikrasztis “Star” dabar 
bus didesnis. Redaktorius ana 
sanvaite paskelbė kad laikrasz- 
fis iszeis didesnis už tai kad 
skaity tojai bedavoja kad iki 
sziol laikraszczio popiera buvo 
per maža gerai suvynioti 
sznapso bonka.

Palengvinti judėjimą 
immigrant’ trafiko, Valstybes 
Departamentas neseniai pata
rdavo konsulines tarnybas teik- 

Finlandija savo skola atsi-'ti nekurias privilegijas žmo- 
mokes Rusijai iii keturis metus, nems tu szaliu, kurios duoda 
Bet Fihlandijos valdžia bijosi panaszias privilegijas Ameri- 
kad Rusija tada privers juos kos piliecziams. Tos privilegi- 
duoti Rusijai viską ant iszmo- jos yra dvieju-metu immigraci-. 
kesezib, kaip Szvedija privers- jos vizos tautiecziams sekamu 

Barbados,
Hermuda, British Guiana, Bri- 

Anglijos bravorininkai sten-'tish Honduras, Canada, Cuba, 
giasi net tris sykius tiek Denmark, Dominican Repub- 
“Scotch” sznapso pagaminti, lie, Haiti, French Morocco, Ja- 
Jiems ne tiek rupi Anglijos1 maica, Luxembourg, Nether- 
žmones, kiek Amerikos biznis.1 lands, Netherlands’ West In- 

-------- ::-------- I1 dies, Newfoundland, Norway,

ta daryti. szaliu: ■ Bahamas,

‘non-

’ > Benamiai žmones Europoje 
ezitaip padalinti: Trisdeszim- 
ias'iiuoszimtis Lenku, kurie ne
nori ar bijosi gryžti in savo tė
vyne; czvertis visu benamiu 
yra Žydai, kurie visomis galio
mis stengiasi iszsineszdinti isz 
Europos; Pabaltijos žmones, 
kuriu tarpe randasi ir Lietu
viai, sudaro septyniolikta nuo
szimti; Kuškiai, kurie nieko 
bendra neturi nei su Sovietais, 
nei su Komunistais, sudaro 
szesziolikta nuoszimti; septin
tas nuoszimtis yra Yugoslavu 
kurie to Komunisto Tito nepri- 
pažinsta; kitas penktas nuo
szimtis susidaro isz visokiu ki
tokiu žmoni u. z t

Vyru paltai, coatai, ir siutai' Surinam, Sweden ir Trinidad.
pabrangs szi rudeni.

Pragyvenimas bus branges
nis per visa rudeni ir per žie
ma. Kas pavasaryje bus, sunku 
pasakyti!

IMMIGRANTU SKIEPIJI
MAS

Keli raupais sergantieji žmo
nes atvyko in Amerika isz Eu
ropos ir todėl, Suvien. Valsty
bių Sveikatos Tarnyba pnane.- 

kaipo in Turtinga Dėde,' sza, kad visi asmenys,- atvyks-

Asmenys, kurie nori iszva- 
žiuoti isz Holandijos turi tu
rėti lėg'alu pasporta arba kita 
paliudinimos dokumentą ir tu
ri turėti užgyrima Holandijos 
Bankos. Holandijos piliėcziai 
arba be-szalies žmones tuvi 
kreiptis in Town Clerk gauti 
pasporta. Pasportas neiszduo- 
damas del sekamu priežaseziu:

1— Jeigu yra pasiprieszini- 
nias isz policijos ar kitu val
džios pareigunu;

2— Jeigu pasiprieszina Tak
su Inspektorius;

3— Jeigu Politinio Tyrinėji
mo Departamentas randa, kad 
aplikantas politiniai neiszti'ki- 
mas.

4— Be-szalies žmonėms, pas- 
; portas gali būti atsakytas jei
gu jie neturi leidimą, kuris pa
vėlina juos gyventi Holandijoj. 
Leidimus duoda Government

I Alien Service.
1 Emigrantai svetimos kilmes 
turi praszyt pasportu isz ju 
konsulatu.

Holandijos piliėcziai, be-sza
lies žmones ir tautiecziai sveti
mu szaliu gaus leidimą isz Ho
landijos Bankos jeigu jie prisi
laikys prie Currency Decree of 
April 16, 1947. Szis instatymas 
draudžia iszvežima Holandijos 
pinigu ir nustato kiek emigran
tas gali pinigu iszsivežti iki 
$200.

Holandijos piliėcziai turi 
kreiptis in Stitchting Landver- 
huizing Nederland (Nether
lands Immigration Founda
tion) The Hague, gauti Bankos 
leidimą, kada beszalies žmo
nes ir tautiecziai kitu szaliu tu
ri pasiusti aplikacijas in For
eign Exchange Department 
(Deviezenraritoor) of the Bank 
of Netherlands, Amsterdame.

Hermann Nickel isz Berly-
i no yra pirmutinis Vokietis 

PA-' po karo, kuris atvažiavo in 
Amerika ir buvo priimtas in 
Union College, Schenectady, 
N. Y., mokintis. Jis nebuvo 
Nacis. Tokiu studentu dau
giau atvažiuos, taip kaip 
musu studentai važiuoja in 
svetimus krasztus dabar mo
kintis.

IMMIGRACIJA ISZ LENKI
JOS IR ITALIJOS

Sekamas laisžkas isz Ameri
kos Ambasados Varszavoj pa- 
aiszkina padėti.

“Norintieji vykti in Suvien. 
Valstybes turi inrodyti, tarp 
kitko, galimumą iszvykti isz 
Lenkijos, ir tik tada Ambasada 
priims praszyma duoti immi
gracijos viza. Priesz du mene
siu, Ambasada užgyre doku
mentus virsz 3,000 nekvotiniu 
ir pirmos pirmenybes aplikan- 
tu kurie norėjo vykti in Suvien. 
Valstijas ir Ambasada jiems 
pranesze, kad Ambasada svars
tys ju praszymus pagal eile 
kada jie parodys kad gali isz
vykti isz Lenkijos. Lig sziol 
mažiau negu 1% tu nekvotiniu 
ir pirmos pirmenybes aplikan- 
tu galėjo gauti Lenkiszkus emi
gracijos pasportus arba iszva- 
žiavimo leidimus. Visi kiti pra- 
szo Ambasados pagelbos.

“Nors Ambasada, teikia visa 
galima pagelba tiems aplikan- 
tams gauti Amerikos dokumen
tus bet ji negali praszyti Lenki
jos valdžios iszduoti Lenkiszku 
dokumentu.

ITALIJA

Prancūzai žiuri in Dede Sa
ma, 
kuris nieko daugiau neturi da
ryti kaip tik savo vaikams do
vanas dalinti. Net ir Prancūzai 
Komunistai laukia pagelbos ir 
doleriuku isz to Turtingo Dė
dės.

FINLAY, OHIO.— Valstijos 
policijantas paszove razbainin- 

‘ | ka Episkopalu bažnyczioje, kai 
'i tas razbaininkas stengėsi save 

iszsigelceti, laikydamas eaž- 
nyežios kuniguži nelaisvėje.

Razbaininkas Leonard John
son, dvideszimts devynių metu 
vyrukas isz Detroit, Mich., lai
ke revolveri prie kunigužio 
galvos ir pasakė visiems polici- 
jantams, kad jeigu jie prisiar
tins tai jis ta kuniguži nuszaus.

Leonard Johnson buvo suim-Visi tremtiniai skaitomi už 
registruoti pagal Gruodžio’-22 tas su Lindell Brown, dvide-
d. 1945 m., (kada prezidentas 
iszleido direktyva). Yra dauge
lis faktorių pagal kuriu-vizos 
iszduodamos. Vienas yra tiky
ba, nes Prezidentas insake, kad 
“vizos turi būti dalinamos tei
singai tarpe žmonių inv.airiu ti
kybų ir tautybių.” Konsulas 
irgi gali prielankiau priimti 
vizos praszyma tremtinio kuris 
turi brolius ir sėserias .Suvien. 
Valstybėse negu to su tolimes
nėm giminėm. Reikia atsimin
ti, kad Amerikos Konsulai ne
svarstys vizos aplikacijas 
tremtiniu pakol nebus iszgauta 
“clearance report” isz karino- 
mens virsziniriku.

VIZOS ISZDUOTOS PAGAL 
PREZIDENTO DIREBKTY- 
VOS ISZ GRUODŽIO 22, 1945

Tarpe Kovo 31 d., 1946 ir Bir
želio 30 d., 1947 m., 21,772 kvo
tines vizos buvo iszduotos 
tremtiniams.

Isz sziu 14,688 buvo* duotos 
Žydams, 3,173 Katalikams, 2,- 
884 Protestonams, ir 1,027 as
menims kitu arbe nežinomu ti
kybų.

Szis skaiezius paženklina tik 
kvotines vizas.

szimts devynių metu vyruku 
isz Granville, Ky., už pavogimą 
automobiliaus. Kai jiedu buvo 
investi in policijos namus, Jo
hnson iszsitrauke revolveri ir 
pasakė kad jis ant smert nu- 
szaus ta kuris dry s prie jo pri
siartinti. Paskui jis iszbego ir 
ant ulyczios susitiko kuniguži 
John Evans Knox kuris yra li
gotas nuo to laiko kada jis bu
vo už kapeliona laivyne. Jis 
kuniguži privertė ineiti in savo 
bažnyczia ir tenai tas razbai- 
ninkas ketino kaip nors polici- 
jantus nusikratyti ir pats pa
bėgti.

Jis pareikalavo kad kunigu- 
žis duotu jam automobiliu kad 
jis galėtu pabėgti. Kai jis de
rinosi ir ginezinosi su kunigu- 
žiu policij antai apsupo visa ba- 
žnyczia, bet nedryso 
nes tas razbaininkas 
nuszauti kuniguži.

Policij antas R. C.
veen inejo in bažnyczia per za- 
krastija ir pamate kad jis gali 
nuszauti ta razbaininka isz lan
kos Jis iszejo laukan, nusiavė 
savo czeverykus, pasiėmė ka
rabiną ir sugryžo in bažnyczia 
per zakristija, atsitūpė už pir
mos lankos, kai tas razbainin
kas su kunigužiu stovėjo prie 
pryszakiniu duriu, ir paleido 
viena szuvi virsz j u gaivu, nes 
bijojo kad nenuszautu kunigu- 
žio. Kai tas razbaininkas grei
tai atsisuko pažiūrėti isz kur 
szuvis atėjo, policijantas vėl 
szove. Szita syki staeziai in ta 
razbaininka. Razbaininkas su
kniubo bažnyczioje.

artintis, 
grasino

Vander-

Mr. G. J. Haering, Chief of 
the Visa Division laiszke Ba
landžio 2 d., 1947 m., Kongres- 
monui Edward T. Miller isz 

kodėl 
Žydu

Maryland, paąiszkino 
toks didelis nuoszimtis 
tremtiniu buvo inleista.

Siuncziant pinigus per bau 
kini czeki arba ekspresini mo' 
ney orderi in iszdavysta “Sau 
fes,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekim 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
, §aule§” Bedystę,

Kai Argentinos valdžia pri
siuntė Prancūzams biski mais
to, tai tuojaus Prancūzai pra
dėjo savo daina dainuoti kad 
Argentinai yra geri susiedai.

Prancūzai nepaiso ir nenori 
žinoti isz kur • Amerikiecziai 
tuos doleriukus ima ir isz kur 
tas maistas pareina. Jiems vi
sai negalvoj kad Amerikiecziai 
dabar moka baisiai dideles tak
sas, ir patys visko neturi kaip 
po senovei. Ne tik Prancūzai 
taip ir mus žiuri ir visko reika
lauja, bet beveik visi Europos 
krasztai.

tantieji isz Europos ar tai pilie- 
ežiai, immigrantai ar ne-immi- 
grantai ateiviai turės parodyti 
certifikata kad jie 'buvo skie
pyti priesz raupus per pasku-. 
tinius tris metus 'arba inrodyti, 
kad jie raupais sirgo. Visi kiti 
turės pasiduoti skiepijimui ar
ba pasilikti kvarantinoj ketu
riolika dienu.

Transportacijos industrija 
yra praszoma atsakyti parduo
ti bilietus 'asmenims kurie 
gali parodyti imunizacijos 
rodymą? ' ■

Karalisžkas
Medžiotojas

Sunku, beveik negalima, Ita
lijos tautiecziams gauti reika
lingus pasportus ir iszvažiavi
mo leidimus isz savo valdžios, 
kurie yra reikalingi iszgauti 
Amerikos immigracijos viza. |

Bet Italijos pasportai, pa-į 
prastai greitai iszduoti asme
nims, kurie pagal musu immi
gracijos instatymu, yra nekvo- 
tiniai arba pirmenybes kvotos 
immigrantai. Visos pasportu ' 
aplikacijos nekvotiniu immi- 
grantu atsargiai peržiureti 
Special Control Commission in'- 
the Italian Ministry of Foreign 
Affairs, kuri buvo insteigta 
praeita Birželio menesi. Szi ko
misija duoda pasportus specia
lioms ’immigrantams, kaip 
nasžlaicziams, kurie neturi gi
miniu Italijoj, arba tiems, ku
rie nuo karo nukentėjo, ir 1.1.

Atviras
da— Matai ženteli, nėra 

menesio, kaip pas jus buvau, 
dabar velei pribuvau!

— Tai nieko motinėlė, jau 
nuo gimtos dienos neturiu 
giliuką! 1

Naujiena
Susimildami, jeigu iszkėliau 

nate in kita miestą ant apsigy 
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se 
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai 
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo 
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszlku sziandier 
aplaikome dailg, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 

jjį;. I kur musu skaitytojas rasze
laiszka ir kur seniau gyveno.! kymai, kurie gale nuo Rugsėjo 
Jeigu prisiunsite sena ir nau-110 d. 1946 m., ir pataisyti Gruo- 
ja adresa, tai greieziau galėsi- i džia 24 d. 1946 m. duoda pir- 
me permainyt ir greieziau gau- ; menybe kvotoje tremtiniams, 
site laikraszti. Kitaip ant mus kuriuos President ’s 
nerugokite, jog laikraszczio ne- (isz Gruodžio 22 d. 1945 m. mi- 
aplaikote. “Saules” Redyste nėjo. Dabartiniu laiku, Valsty-i

ne- 
in-

KVOTOS PASKYRIMAS 
TREMTINIAMS

Nors jau 89 m?tu amžiaus 
bet Szvedijos Karalius Gus
tav vis eina medžioti. Jis vi
sus sportus labai mėgsta. Tie 
kurie ji pažinsta sako kad 
jis da labai gera aki turi. Jis 
labai mėgsta eiti bredžiu me
džioti.

Antanas — Ar žinai Ma
riute, pasakysiu del tavęs 
naujiena!

Mariute — Ar naujiena? 
Na-gi esmių akyva!

Antanas —Vakar su Oniu- 
te ant tikro sutariau paeziuo- 
tis!

Mariute — Ir tai vadini 
naujiena! Jau ji nuo keturiu 
sanvaieziu užprasze mane 
ant pamerges!

ISŽVYKIMO LEIDIMAI NE
REIKALAUJAMI ISZ 
KURIU VOKIECZIU 

VAŽIAMUI

Primintina, kad visi patva “Talmudo Paslaptys”
PER-

kurie 
nori apleisti Suvien. Valstybes 
vis turi praszyti iszvažiavimo 
leidimą isz Valstybes Departa-

Visi ateiviai ’ prieszai

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 
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Tarpe Lavonu
. . Ikitokie gyvatai, pradėjo smir

dėti, balos, net sunku apsakyti] 
kas tada dejos.

Daugelis žmonių pamote 
grindžias ir iszvandravo in pla 
tu svietą; kiti pasilikia kainu 
atsiduodami ant malones Du 
vu ir Jo Apveizdos.

Ir atėjo tas, ko nesitikejomt 
Atėjo pirmiause badas, pftsku 
pavietre. Smertis skynė kai 
me ne lenkdamas nei-vieno.

ĮTAIKĖ vakacija, tankiause 
persedinejau pas mano gi

mines pas savo dede ar pas ka
tra teta. Buvo man gerai, ba 
kaipo studentka visur mylėjo, 
o ir da piemenukas ponaieziu 
pavadydavo, isz ko pusdavausi 
kaip kepta utele.

Mano dėdės kunigo namas 
buvo didelis, stovėjo kone so- 
dia, o s.ratip, kitu triobu, buvo 
daugybe.

Buvo ir kitas namas, vadina- Kur katras stovėjo, ten puol 
mas pekorine, del szėimynos, ir gulėjo.
Szale sodo stunksojo sena me
dine bažnytėlė, tarp szakotu 
liepų, toliams, szale bažnyczios 
stovėjo namelis, kuriame gy
veno kunigas kamandorius.

Sziandien jau viskas persi
mainei Sena bažnytėlė jau se
nei dingo, stojo nauja murine 
bažnyczia, o ir numirėliu dabar 
nelaidoja szale bažnyczios, ba 
turi toliau kapines.

In ta pekorine susieidavo 
szeimyna kas vakaras, ateida
vo ir szpitolninkas ir da keletas 
davatkėlių. Bobeles verpe, vy- 
naf szi, ta, knibinėjo ir apsaki- 
numirelius, razbaininkus, už
liejo visokias apysakas, apie 
keiktus dvarus, raganius ir t.t. 
Ypatingai senas szpitolninkas, 
kuris da Koscziuszka paminė, 
tas tai daugybe žinojo, o norin
gai pasakodavo, tai būdavo, 
visi klauso, o asz net kvapa su
laikydavau kaip apie baisus 
daigtus sakydavo.

Kada būdavo pagadlyvas 
vakaras, tai ne taip norėjosi 
klausyti senio apysakų, nes ka
da būdavo lyje, ar taip kokia 
dragana užeidavo, tai iszlaiko 
apsesdavome sena Juozą, o asz 
net po jo skvernu skrandos pa
sislėpdavau, kad bužys manes 
ne paimtu.

— Czionais ne vienas ne at- 
menatia badmeczio nei paviet
res. Visi esatia jauni ir pra- 
szykite Dievo, kad tokiu laiku 
ne sulauktumėte. Isz pradžios 
buvo baisi žiema. Sniego buvo 
daugybe, szialtis perkuniszkas 
vejas, kone nuolatos pute nuo 
žiemiu szalies, jog in niekur ne • 
galėjo kojos iszkelti, nei in kita 
kaimą, nei in miestą su reika
lais.

Balandžio menesyje blikste
lėjo saulele, saulele, nutarpįno 
sniegą ir užėjo tvanai. Vanduo 
daeitinejo net in klebonyje, o 
szaip kaimo triobos užėmė lyg 
stogu ir daug vanduo nunesze.

Žmonelei gelbejosi kaip ga
lėdami. Ne vieni vos spėjo gy
vastį iszneszti ir glaudėsi pas 
tuosius, kuriuos vanduo neda- 
sieke, o daugelis kaip čigonai 
ant lauko gyveno.

Vanduo stovėjo, ir stovėjo, 
o kada pradėjo nupuolineti, už
ėjo dideli karszcziai, kaip vidų 
vasaryja. Degino karsztis be
galo, o czia laukai ne apdirb
ti; rugei iszszale, tai daigtas 
žemen užneszi, baisybe!

Žmonelei jau senei suvalgė, 
ka turėjo ant žiemos, vaikai 
szaukia ir klykia, praszo duo
nos, o czia nėra!

Czia velei dumble pradėjo 
atsirasti kokie tai vabalai ir

Sūrio Jomarkas
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Argi Netikra

nuimi neja

Dirbo laukuosia ten 
ir likosi, sėdėjo stuboje ir czion 
smertis užtiko, pajuodo ir tuo- 
jaus atliko. Varpai skambėjo, 
ir skambėjo, kunigas meldėsi, 
ir meldėsi, ir kas diena numiru
sius laidojo, nuo ryto lyg vaka
ro.

Tai isz pradžių laidojo, bet 
jau toliau nei kunigas, nei var
goninkas, nei graborius neteko 
pajiėgu, kad visus palaidoti. 
Isz pradžios laidojo negyvėlius 
grabuose, bet kada ir stalorei 
numirė, nebuvo kam grabu da
ryti, tai guldė negyvėlius ant 
kapiniu in lavonyczia, kol duo
bes duobinei iszkasdavo ir szio- 
ki toki graba nepadare.

Stovėjo lavonai grabuose ir 
be grabu, ir turtingi, ir biedno- 
kelei. Duobkasis sunkei dirba 
nuo ryto lyg vakaro, o Dievas' 
pridavineja del jo pajiegas ir 
saugojo nuo baisios pavietres.'

Pažinodamas apylinkes gy-l 
ventojus, žinojo kas numirė ir, 
užraszinejo ant popiereles.

Apsižiūrėjo viena karta, jog 
kas tokis negyvėlius apipleszi- 
nejo, nuo moterių
karolius, geresnius apredalus 
ir net marszkinius. Negalėjo 
sau isz galvos iszmuszti, kas 
tai yra, nes nematyti nei diena 
nei nakti kad kas vaiksztinetu 
po kapines.

Duobkasis buvo tai drūtas, 
diktas ir drąsus vyras; mat, se - 
nas kareivis tai ir apinanstino 
kad lavonineja privaktuoti nu
tverti valgi.

Viena vakare, kada jau ge
rai suteme, pasislėpė už grabo 
turtingo gaspadoriaus ir lauke.

Sztai apie gaidžius iszgirdo 
žingsnius ateinanezius ir jau 
ne toli saves. Norint buvo drą
sus, bet vienok dantimi su- 
barszkino nuo baimes ir prisi
glaudė prie žemes kvapo ne isz- 
duodamas.

Bet insidrasino velei, lauke 
toliau, kas czia nusides ir atsi
davė ant valios Dievo. Žings- 
nei artinasi, duris lavonines 
sugirgždėjo, inejo kas tokis ir 
eina pas artimiausia graba.

Duobkasis nutirpo. Jam nu
davė, kad atėjo giltine jo pjau
ti, nes ne drebėjo tiktai kalbė
jo “Kas inapieka.”

Ateivis turėjo apsigobiąs 
balta drobule, apėjo pasieniais 
peržvelginejo visus lavonus.

Pirmiause ėmėsi už Antanie-, ,
tik i • inus ant krūveles,nes ka, be grabo gulėjo, nuėmė

drabužius, o ant galo ir marsz-l l^da duobkasis pamanstino 
kinius ir paliko kaip Dievas Į sau aha! Tai ne bile kokis va- 
ant svieto leido.

Padėjo ant krūveles ant že
mes, o smulkesnius daigtus su- 
sikiszo in anti. Paskui prisiar
tino prie Jokūbo, apiplesze vis-' 
ka kas buvo geresnis.

Duobkasis temino ant bai-* 
dyklos, bet negalėjo inžiureti dyvai, jog vaidului užsinorėjo 
kas tai buvo.

Ir taip ėjo iszpaeiles mažes
nius daigtus dėjo in anti didės- pradėjo nuredineti.

Del Manes
apJuozukas inbegias in 

tieka:
— Prašiau duot man 

penktuką ricinavo aliejaus. 
Tiktai ne daug!

Aptiekorius — Delko ma
žai?

Juozukas — Ba tai del ma
nes mamyte duos!

:: JUOKAI 
Turi Merga, Bet

už

Po-Onute — Kaip einasi 
trelių?

Magduke — Nežinau. Kaip 
ji paskutini karta regėjau, 
tai nuogas kaip piplis!

Onute — Del Dievo! Kur 
ji matai?

Magduke — Nu-gi upėj e 
maudantys!!

Andrius — Klausykie, tu
riu del tavęs merga. Ona, 
R ui Hutu dukteria, su dide
le pasoga!
Petras — Tai kad szluba!

A. — Tai’gerai! Paskiu 
tave nesu valkios!

P. — Irktirezia!
A. — Tai hegirdes, jeigu 

tu ka slapto kalbėsi!
P. — Ir mikežioje!
A. — Tai gerai, neskalins 

ties galva!
P. — O, toji kupra!
A. — Žinai ka, tai tu na- 

vatnas! Tu norėtai gaut tur
tinga merga, o patogia? Nie
kados !

Ne Kas Do Szposas
Kas Petnyczios ryta per 

visa vasara tukstancziai 
žmonių susirenka in jomar- 
ka, Alkmaar miestą, Hollan- 
dijoje, kur per szimtmeczius 
gardus ir skanus sūriai isz

viso kraszto yra parduoda
mi. Sziais metais žmones ga
li tik pasižiūrėti in tuos sū
rius, bet ne pirkti ir ne para
gauti, nes visi tie sūriai yra 
parduodami in užsieni. Val

džia stengiasi taip susitvar
kyti savo vidaus reikalus. 
Czia matome apie tris szim- 
tus svaru gero, gardaus ir 
skanaus sūrio.

— Yra tokiu žmonių ka deg
tukus dabar czedina, bet ant ci
garu pinigus iszdavineja.

Skanios Vynuoges

BALTRUVIENE

Ka jus mergeles darytumėte, 
Jeigu tokiuose miestuose 

gyventumėte, 
Kur vyrai uždirba daug 

mažiau,
O bet gyvena szvariau, 
Gražiau ir linksmiau! 

O del ko ?
Del to, jog moka gyventi, 

Moka czedyti, 
Pinigą nemetyti.

Asz nieko nesakau, 
Ba gerai žinau, 

Jog kaip prispaudžia vargas, 
Tai ir tarp ju atsiranda 

paezeda, 
Kaip pinigu neturite, 

Tai ir be aliuezio apsieinate.
*i*

Bobele davadna, 
Nejudins kitu niekada, 
Ne vienos nei nežiuręs, 

Ba prigimta puikumą turi. 
Apie kožna žmogų gerai 

kalbės, 
Tiktąi kutvala, 

Su liežiuviu mala.
Davadna nežiui ant paredu, 
Ir nesitaiso puikiu szlebiu, 

Ba katra turi protą, 
Niekados ne bus szilkuota.

Katra per daug rėdosi, 
Tai ne del savo vyro 

puszinasi,
Tiktai del kitu,

Del savo iszrinkto.
Tegul apredalas buna pigus, 

Bile yra szvarus,
Ne maklakotas,
Nei pietuotas, 

Tik szari motore tįai daro.
Prasta ‘bobele szvari,

Nuo visu guodone turi,
Kitais nesirūpina, 

Sutikime su visais gyvena. 
Brangiu szlėbu biauHriasi, 
•Sueiti su tokiom sąugojesi,

O ir szilkuotos nuo jos - 
sžalinasi, 

Ba davadnos moteres
•1 sarmatinasi,

Tikiekite man,
Ba asz nemeluoju, 

Žinote jog po svietą 
makaluoju,

Ten daug dažniau,
Ir del jus pasakau,

Viską padavai, 
Ar gerai, ar blogai.* * *
Apie Szeiradoryje, 

Jaunamarti atsirado,
Tai szirdele lota vyra gavo, 
Tas aut ,visko per pirsztus 

žiuri, 
Džiaugėsi, jog linksma bobele 

turi.
Teisybe, linksipa ir zulinusi, 

Vyreles iii akis kabinasi, 
Nes nesenei vienas gerai 

įszkolojo,
Na ir už tai teismą turėjo.

Ba bobele prigunde, 
Vyrelis .apskundė,

Bet teismą nelaimėjo, 
Pati bobele kasztus užmokėjo. 
Geriausia, kaip vyras narsus, 

Nulaužė bobai ragus, 
Tada nereikia teisuolis,

Po kortus trankytis.
Sakalėli, geriau diržą

1 pamirkyk, 
Bobai kaili iszdirbk,

O jeigu valia bobai duosi, 
Tai suvis-prapulsi!

Istorija apie Amžina žydą 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

Malianoy City, Pa.

gis, nes geresnius' daigtus pa
inia, o prastesnius palieka.

Ir taip prisiartina net pas 
duobkasį, o kurio ne mato, ba 
prisiglaudės prie grabo. Tame 

I grabe gulėjo turtingas ūkinin
kas parėdytas pusėtinai tai ne

apipleszti negyvėli.
Pasodino negyvėli grabe ir

— Vardan Dievo Tėvo ir Sū
naus ir Dvasios Szv. — pa- 
manstino duobkasis, ir cziupt, 
už kojos! -

Vaidutis baisiai suklyk o ir 
pargriuvo ant žemes, o negyvė
lis grabe paleistas velei gule iii 
graba.

Tame iszlindo isz debesiu 
menulis ir apszviete lavoniniu, 
kaip tyczia.

— Jezauj Marija! Jonai 
leisk mane, jau daugiau neatei
siu in czion, tai bu$ paskutinis

Pana sėdėdama szale po- 
ruczninko, atsiliepe: — Asz 
baisiai mėgstu kvietkas, ir 
taip supratus su jom, jog ži
nau, kokios kvietkos bukiete 
randasi!

Poruczninkas — Tai labai 
puiku! Isz panos butu geras 
szuo medžioklei!

4'

*
RASZYMO

įkartas szauke vaidulys.
Duobkasys insižiurejo gerai 

iii veidą ir pažines tarė:
— Tai tu Magde? O tu va- 

gilka, 'apipleszineji numirėlius! 
Veidmania! Ka vaikinus pa’iki-

1 ui, asz tave pamokysiu!
i — O Dievulėliau! O Joneli! 
Susimylėk ant manes! Musu 
szeimyneles net dvylika valgy
ti nori, o nieko ne turime, tėvas 
ir motina ant mrrsztanczio pa
talo! Ka galėjau daryti? Isz 
niekur pagelbos ne buvo, o czia 
reikia nuo smerties gintis! Ir 
ka? Pradėjau negyvėlius api- 
pleszineti, juk iiumirusien;s 
nieko ne reike!

— Paskui galėsi teisetis, o 
asz tau tuom laik tiek duosiu 
jog atsinoresi apipleszineti ne
gyvėliu!

1 Tai kalbėdamas pagriebė ja 
per pusią, paguldė in graba ant 
vietos numirusio, antvožą už
dare, pats atsisėdo ant grebo 
ir lauke kol iszsidienis.

Spardėsi nebage gana, bet 
negalėjo iszsigauti, tame pra
dėjo kaime gaidžiai giedot ir 
szviesa pradėjo persimuszti 
per langeli in lavoninia.

Negyvėlei gulėjo visi suvar
tyti per vagylka.

O tuom laik gulėjo vagilka 
grebia ir sunkiai dūsavo. Ant 
galo atidarė graba duobkasys 
kad iszleisti.

Magde pasijudino, drąsi nie
kas del josios nesistojo puolė 
duobkasiui in kojas ir prasze 
susimylejimo.

Duobkasis pasigailėjo nelai
mingos vagilkos ba pažino jo
sios baisu padėjimą jog ne isz- 
gero lapiplešzinejo numirėlius 
paleido.

t Daug metu praėjo nuo to lai
ko, baigė senas Juoząs. Magde 
jau senei pas Dieva ilgiai ji gy
veno ant svieto, nes pasitaisė 
ir buvo dievobaiminga 1 lyg 
smert.

Po josios smerties, kas tokis 
apie lavoninia. vaitoja ir bala- 

’ dojosi, o žmonis sako, jog tai 
Magdės duszia pakutavoja!

— GAL£S — r

Szita Francuzijos dukrele 
nelaukia’ pakol' tos vynuoges 
bus sutrintos ir in vyno bon 
kas inpiltos. Ji visa keke nu 
siraszkejus gardžiai kramto 
vynuoges kurios yra gra
žiausios ir gardžiausios visa
me kraszte. Prancūzai daug 
vyno daro ir didžiuojasi kad 
Francuzu vynas yra geriau
sias ir skaniausias. Gal jis 
ir gardus ir skanus, bet tuo 
paežiu sykiu ir baisiai bran
gus czia Amerikoje. Ameri
koje dabar randasi labai ge 
r o vyno, bet Amerikiecziai 
vis reikalauja vyno kaip ir 
sznapso isz kitu krasztu. 
Mums savas vis negeras, o 
svetimas vis malonus.

Loszike Mae West

Pamokinimai

arba
SKAITYMO

i 64 pus., Did. 5x7col 
į Dabar Po 25c.J
i ‘‘BAULK’’
* MAHANOY CITY, PA.

¥

SKAITYKIT

PLATINKIT!

— Tiktai puikiuosia ranko- 
sia aukas turi savo verte, bet 
niekados rankosia girtuoklio.

— Tegul buna ir geriausia 
dirva, bet jeigu jos neiszdirbsi 
tai užaugs pusnims.

Loszike Mae West, kuri 
taip pragarsėjo beszokdama 
ir besikraipdama visai nuo
ga, dabar važiuoja in Angli
ja, kur ji losz in Amerikie- 
cziams seniai žinoma loszi- 
ma “Diamond Lil.” Mae 
West yra Amerikiecziams 
gerai žinoma, nes ji moving 
pikczieriuise, krutamuose 
paveiksluose losze ir teatruo
se ir visokiuose kliubuose.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20<J 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

ISTORIJEapie ns 1,1 m 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in viražu iszkils, Kaip ui- 
iaikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15f. 
Saule Pub. Co., Malianoy City
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Žinios Vietines
Toliau tame vadovėlyje jis 

raszo, kad Komunistu darbas 
Amerikoje iszmokinti ir paro
dyti Amerikiecziams, kad dar
bininkai turi sukilti priesz ka
pitalistine valdžia.

TEISĖJAI RIJOSE 
TEISYBES

Gera Beisbolininke

WASHINGTON, D. C. — I
Amerikos augszcziausias teis- 

Kai inspektorius mas iszmete byla, kuri buvo

■ — Utarninke pripuola Szv. 
Kalisto.

— Szvento Kaniko (Gani
etis) bažnyežioje, Subatoj, 9-ta
valanda ryte, Kunigas P. Fitz- darbininku klausimu, 
patrickas suriszo mazgu mote- pataria visiems 
rystes panėle •Margareta M. 
Collins, duktė pons. P. Collins 
nuo 132 W. Mahanoy Avė., su 
Alfredu, sūnūs ponios Marijo
nos Blezigiėnes nuo 917 E. Pine 
Ulyczios. Kunigais Fitzpatric- 
kas taipgi atlaike ir Szv. Mi- 
szias. Svotai buvo Letitia Col
lins nuotakos sesuo ir Edvar
das Blezgis brolis jaunavedžio. 
Svodbinis pulkas nusidavė in 
Eagles Svetainėje ant pietų ir 
pasilinksminimo. Jaunavedžiai 
iszkeliavo in New Yorka. Ap
sigyvens mieste, 114 W. Maha
noy Avenue.

— Seredoj Szventos Tere
sės.

— Nedelioj, pons. Ed. Bocz- 
kauskai nuo 514 W. Pine Uly., 
apvaikszcziojo savo vedusi die
na. Pone Boczkauskiene po tė
vais vadinasi Rita Domkiute.

— Ketverge Szventos Jad- 
yigos.

klebonas Kunigas Mykolas 
Daumantas yra pilnai pasi- 
szventes ir daug darbavosi ir 
dabar darbuojasi del savo žmo
nių gero ir labo. Jis dalyvavo 
visuose mitinguose ir yra na
rys beveik visu komisijų ku
rios ka bendra turėjo ar turi su 

Ir jis
mainieriams 

balsuoti kad Packer 5 butu ati
daryta.

Mes pasisznekejome su kom
panijos atstovais ir net su tu 
mainu nauju savininku ir su 
unijos vadais ir visi nori atida
ryti Packer 5 ir sako kad da
bar visas tas atidarymo klausi
mas yra paežiu mainieriu ran
kose kai jie balsuos Utarninke!

STALINO AGENTAS
SUIMTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

POLICIJANTAS AP
DAUŽĖ KITA

Shenandoah, Pa. — Garnys 
paliko drūta ir sveika sunu del 
pons. St. Grigams, Locust Mt. 
ligonbute.

i* x Ponia And. Andrekavi- 
eziene nuo 100 Schuylkill Ave., 
Heights, aplaike žinia nuo val- 

Aldzios kad josios suniaus lavo
nas S/Sgt. Juozapo S. Andres- 
kaviezio 24 metu amžiaus, likos 
parvežtas isz Kinijos, kuris 

(tarnavo del “Dede Šamo” ir 
užmusztas ant kares lauko 
i-.

Rugpiuczio 7,1944. Veliono ku
lias bus palaidotas Shenado- 
ryje.

VISIEMS
' MAINIERIAMS

, -f
d.*

Apie Packer 5 
Atidaryma

GIRARDVILLE, PA.— Su- 
batoj po piet, buvo labai svar
bus unijos angliakasu susirin
kimas, apsvarstyti klausima 
,apie Packer 5 atidaryma. Visi 
unijos vadai sutiko priimti vi
sas naujos kompanijos sanly- 
£as del pradėjimo darbo in 
Packer 5.
, Visi mainieriai gaus visas sa
vo algas, kurios jiems priguli 
nuo to laiko kada Packer 5 už
sidarė. Girard dvaro kompa
nijos atstovai sutinka prižiū
rėti ir garantuoti kad visiems 
bus atmokėti kas jiems priguli.

Bus leidžiama ant balsavimo j 
Utarninke visiems mainieriams 
ar jie nori gryžti in darba ar 
ne. Mes patariame visiems J 
mainieriams eiti in tuos balsa
vimus ir stacziai pasakyti, bal
suoti kad visi nori gryžti in 
Packer 5. Mes szitaip pataria
me už tai kad dabar paskutine 
proga atidaryti ta Packer 5. 
Jeigu dabar mainieriai nesu
tiks, tai ta Packer 5 niekados 
nebus atidaryta, ir szimtai 
žmonių neteks ir neturės darbo 
ir visi miesteliai apylinkėje 
baisiai nukentės.

Gal randasi keli klausimai ir 
kablumai kurie nėra iszaisz
kinti, bet su laiku viskas bus 
sutvarkyta. Dabar didžiau
sias ir svarbiausias klausimas 
yra to Packer 5 atidarymas.

Szvento Vincento parapijos

munistai susirinkdavo; ir nie
kados ilgai neapsistojo vieno
je vietoje, bet vis važinėjo, bas- 
tiesi ir slapstiesi. Jo vardo 
niekados nebuvo matyti ant 
Komunistiszku rasztu.

Louis Budenz, kuris buvo 
Komunistu laikraszczio redak
torius ir kuris iszdave slaptai 
policija ta Komunistu vada 
Gerhart Eisler, savo raporte 
rasze apie koki ten J. Peters. 
Tuo laiku nei jis nei kiti neži
nojo kas yra tas J. Peters, bet 
Slapta FBI policija pradėjo 
tyrinėti ir jieszkoti ir surado 
kad tas J. Peters nėra kas kitas 
kaip tik szitas Czekoslovakas 
Alexander Stephens. Szitas J. 
Peters parasze ir iszleido kny
ga užvardinta “Susiorganiza- 
vimo Vadovėlis.” Nuo 1935 me
tu visi Amerikos Komunistai t 
szita vadovėli skaito ir sulyg 
jo patarimais ir dirba. Szitas 
vadovėlis stacziai sako kad rei
kia Amerikoje revoliucijos, su
kilimo.

Szitame vadovėlyje ant pir
mutinio puslapio, szitaip tas 
Komunistas raszo: ‘‘Komunis
tu Partija Amerikoje veda vi
sus darbininkus in kova ir su
kilimą priesz kapitalistus ir 
stoja visiems in talka investi 
Amerikoje Sovietu Respubli
ka.”

NEW YORK, N. Y., — 
Laikrasztininkas ir fotografas 
Murray Becker buvo policij au
to apdaužytas ir sumusztas vi
sai už dyka. Policijantas James 
P. Harrington ana vakara su
stabdė laikrasztininko automo
biliu už koki ten maža prasi
žengimą, turbut už pervažiavi
mą skersai ulyczia kai szviesa 
buvo raudona. Laikrasztinin
kas važiavo su savo žmona isz 
vakarienes. Laikrasztininkas 
Murray Becker yra lėtas ir ty
lus žmogus, kuris niekados ne- 
praasiszoksta.

Policijantas James Po. Har
rington be jokios priežasties 
pradėjo ji daužyti stumdyti ir 
muszti. Laikrasztininkas • nei; 
nesigynė, bet paspruko, insise- 
do in savo automobiliu ir par
važiavo namo.

Ant rytojaus tas laikraszti
ninkas nuėjo pas pati miesto 
Mayora O’Dwyer ir pasiskun-( 
de. Mayoras baisiai užpyko ir 
tuoj aus insake visa ta nelemta 
invyki isztirti ir ta policijanta 
suimti. Policijantas bus ne tik 
pravarytas, bet bus in teismą 
patrauktas.

Kitas nelemtas ir negražus 
policijanto pasielgimas atsiti
ko kai policijantas Russell C. 
Wolf sumusze biznierių Samuel 
Grossman, nuo 1016 Long
fellow Avenue.

Treczias nelemtas atsitiki
mas kuris labai negražiai atsi
rūgsta buvo slaugiu namuose 
prie Harbor ligonbutes. Polici
jantas Edward Morton, gero
kai prisiszveites insilauže in 
slaugiu namus, apdaužė kelis 
daktarus ir puolėsi ant keliu 
slaugiu. Kai slaugiu virszinin- 
ke, Ponia George Kronshein 
paszauke kitu policijantus, tie 
pclicij antai, norėdami savo 
drauga iszgelbeti nesutiko ji 
suaresztuoti ar iszduoti. Slau
giu virszininke kreipėsi prie

policijos virszinnku, saržentu;į 
bet ir jie nesutiko savo drauga 
iszduoti. Paskui ji kreipėsi sta-l 
ežiai in policijos vyrausiaji in
spektorių David A. Condon, 
kuris ta policijanta tuojaus su-l 
spendavo.
Condon insikiszo, tai tas polici- iszkelta isz Pennsylvanijos 
j antas tuojaus buvo pasiunstas augszcziausio teismo apie vai- 
pas daktara Francis Timoney kus kurie eina in parapijines 
kuris stacziai pasakė kad tas katalikiszkas mokyklas. Ame- 
policijantas visiszkai girtas ir! rikos augszcziausias teismas, 
netinkamas del savo darbo. j kur neva mokinti žmones szil-

Szitokie atsitikimai nenesza do teismo suolus ir aiszkina vi- 
garbes musu policijai ir labai so kraszto teises ir instatymus, 
negardžiai atsirūgsta szalyje prisibijojo pasisakyti kur ir 
kur tiek daug kalbame apie! kaip jie stovi ant labai svar- 
laisve ir lygybe. Tokie polici- 
j antai nei kuomi negeresni už 
Hitlerio ar Stalino razbainin- 
kus.

Szitie policij antai buvo su
imti ir gal bus nubausti už tai 
kad jie užsikabino ant žmonių 
kurie mokėjo ir galėjo atsikirs
ti, bet labai tankiai pasitaiko 
kad taip sau paprastas žmoge
lis nukenezia nuo policijanto ir 
turi nutylėti. Gerai kad szituos 
sykius tie policij antai užsipuo
lė ant garsaus laikrasztininko, 
kuris žinojo kur kreiptis ir kam 
pasiskusti, ir ant Žydelio biz
nieriaus kuris taipgi nebuvo 
durnas, ir ant slaugiu virszi- 
ninkes, kuri žinojo kur kreip
tis. Bet kaip tankiai burlokas 
policijantas mus sudurnina, 
iszbara ir net prakeikia, o mes 
turime tylėti.

Nebutu pro szalai visiems 
tokiems policij antams priminti 
kad jie yra musu tarnai, kad j u 
darbas pareina nuo žmonių ku
rie moka taksas, o mes paprasti 
darbo žmones sudarome tuos 
kurie tas taksas moka.

Tiki Kad Gaus Pinigu
Žydas ateina pas skolinin

ką, o tas pamatęs,, užsidarė 
stuboje. Žydas barszkina 
in duris, o skolininkas klau
sia:
Kas ten?

Žydas — Asz atėjau savo 
pinigus!

Skolininkas — O in ka tu 
tiki?

Žydas — Asz tikiu, jog 
gausiu mano pinigus!

Skolininkas — Traukis! 
Tikiek in Dieva, o ne in to
kius niekus!

Divdyriai Gryžta Namo

baus klausimo.
Klausimas szitoks: Ar vaikai' 

kurie lanko parapijines mokyk-' 
las turi teise važiuoti in mokyk
la ant autobusiu kurie veža ki
tus vaikus in vieszas mokyk
las? Klausimas yra labai svar
bus ir buvo iszkeltas Chesterio 
apygardoje. Bet Amerikos 
augszcziausias teismas iszsi- 
gando ir pasisakė kad visi tie 
mokslincziai nieko negali pasa
kyti.

Tie kurie sako kad negalima 
tokiu vaiku kurie eina in kata
likiszkas mokyklas vežti in 
tuos bosus kurie veža vaikus 
kurie eina in vieszasias mokyk
las, aiszkinasi kad Amerikos 
Konstitucija uždraudžia remti 
tuos žmones kurie prisilaiko 
kurio nors tikėjimo. Reiszkia, 
Amerikos konstitucija uždrau
džia duoti pagelba bet kuriam 
tikėjimui.

Bet tokie žmones pamirszta 
kita Konstitucijos nusistaty
mą, kad negalima nei vieno nu
skriausti už jo tikėjimą. O ežia 
tie vaikai kurie sulyg savo ti
kėjimu eina in savo mokyklas, 
yra skriaudžiami jeigu jie ne
gali pasinaudoti tais autobu
sais kaip ir kiti vaikai.

Mes per daug garbiname ta 
musu Konstitucija ir per daug 
ja isznaudojame savo reika
lams ir užgaidoms. Amerikos 
Konstitucija nėra jau koks 
Szventas Rasztas, bet žmonių 
sudarytas rasztas. Jeigu ta 
Konstitucija nesutinka su ap
linkybėmis, mes galime ja per
mainyti, taip kaip jau daug sy
kiu mes permaineme.

Jeigu Katalikai palaikytu 
vienybe ir drąsiai drožtu to
kiems nevamokslincziams per 
nosi, tai jie visi greitai nutiltu. 
Jeigu visi Katalikai sykiu pa
sakytu kad jie savo* vaikus 
siuns in vieszasias mokyklas, 
tai visi tie mokslincziai nusi
gąstu ir jiems blusos numirtu. 
Jie neturi gana nei mokyklų 
nei mokytoju del tiek vaiku. 
Katalikai sutaupina valdžiai 
szimtus tukstaneziu doleriu su 
savo mokyklomis. Jeigu nebu
tu katalikiszku mokyklų tai vi
siems visur mokyklų taksos bu
tu dvigubos. Jeigu Katalisz- 
kos mokyklos sziandien užsida
rytu, tai rytoj valdžia turėtu 
tukstanezius nauju mokyklų 
statyti.

Gal tas Augszcziausias Teis
mas visa tai nujautė kai prisi
bijojo tarti savo žodi apie tas'
katalikiszkas mokyklas. Bet to arkivyskupijoje laiszkus pra-' 
Augszcziausio Teismo darbas szydamas kad visose bažny- 
yra iszaiszkinti Amerikos tei- J ežiose butu padaryta atskira 
sės ir Konstitucijos nusistaty- kolekta del Lietuviu, kurie da
rnus. O dabar tas teismas sako bar neturi nei tėvynės, nei na-*' 
kad jis nieko negali pasakyti.

Ruth Elston, isz Toronto, 
Canada, pragarsėjo kaipo la
bai gera beisbolininke, kai ji 
Icsze su savo rateliu priesz 
Fort Worth. Ji taip suma
niai ir gerai mete ta bole, kad 
nei vienas isz prieszingo ra
telio sportininkių nei syki 
nepataike. Ruth Elston yra 
pirmutine moteriszke in pen
kiolika metu taip atsižymėti 
szitame sporte.

PACZTORIUS
NUSZAUTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

buvo paczte, iszbego ant uly- 
ezies su revolveriu ir norėjo 
juos sustabdyti. Vienas isz raz- 
baininku paleido szuvi in ji ir 
paskui abudu sau nuvažiavo. 
Pacztorius Griffith buvo nu- 
vesztas in West Grove Commu
nity ligonbute, kur daktarai 
sako kad jam nėra pavojaus.

Policija už keliu minueziu 
iszleido visiems policij autams 
žinias ir insake visus kelius ir 
vieszkelius prižiūrėti ir tu raz- 
baininku jieszkoti. Bet iki sziol 
jie nesugauti. Policija tiki kad 
vienas isz j u yra sužeistas, nes 
pacztorius pirm negu buvo pats 
paszautas, vienam pataikė 
savo revolveriaus.

nuošė krasztuose ir kenezia 
varga ir bada. Yra mums pra- 
neszama kad daugiau negu 
szimtas tukstaneziu Lietuviu 
dabar vargsta Sibirijos vergi
joje. Daugiau negu septynios, 
deszimts penki tukstaneziai 
Lietuviu randasi Europoje, kur 
jie klaidžioja be jokios vilties 
del pragyvenimo ar prasimaiti
nime. Tukstaneziai vaiku ir 
vaikucziu dabar bada kenezia. 
Visiems jiems pagelta verkti- 
nai reikalinga.

Bendras Amerikos Lietuviu 
Paszelpos Fondas stengiasi su- ’ 
kelti ar surinkti nors kiek pi
nigu, kad butu galima tiems 
Lietuviams ners kiek padėti. 
Ypatingai reiketu tiems vaiku- 
cziams nors kiek pagelbeti. 
Darbas szito Bendro Amerikos 
Lietuviu Paszelpos Fondo yri 
ypatingai reikalingas ir svar
bus tikėjimui, dorovei ir 
krikszczioniszkam susiprati
mui. Už tai, mes patariame ir 
praszome kunigu ir visu kata
liku neatsakyti, bet prisidėti 
prie szito mielaszirdystes dar
bo.

Kolekta bus renkama visose 
bažnycziose ateinanezia Nede- 
le, 19 diena szio menesio, Spa
lio (Oct.) Mums Lietuviams la
bai malonu dažinoti kad^ir kiti 
ima susirūpinti musu broliu ir 
giminiu likimu. Tikimies kad 
szitas mielaszirdystes vajus 
bus pasekmingas ir kad musu 
broliai Lietuviai nors kąsni ar 
kita daugiau gaus už tai kad 
Philadelphijos Katalikai nepa- 
mirszo kad Lietuviai vargsta ir 
kenezia Europoje.

SAULE” YRAl 
GERIAUSIA 
DOVANA!

isz

ARABAI UŽIMS 
SZVENTA ŽEME

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

iszkiltu karas. Szitie kareiviai 
yra iszmokinti ir iszlavinti 
Anglijos karininku. Anglijos 
karininkai pasitrauks, bet ka
reiviai turi geriausius ginklus 
ir moka kaip juos vartuoti.

Jeigu Arabai susikirs su Žy
dais, tai bus baisus kraujo pra
liejimas, nes vieni ir kiti skel
bia tikėjimo kara. Ir Žydai ir 
Arabai galvas guldys už savo 
tikėjimą.

KOLEKTA DEL
LIETUVIAMS

PHILADELPHIA, PA. —
Philadelphijos Arkivvyskupi- 
jos Kardinolas Dougherty pa
siuntė visiems kunigams savo

Amerikos laivas ‘‘Joseph 
V. Connolly” stovi Antwerp 
uoste, Belgijoje ir laukia žu- 
vusiuju Amerikiecziu didvy
riu, kurie yra parvežami na
mo. Szitas laivas parvesz a- 
pie 5,600 Amerikiecziu karei
viu kurie žuvo per kara. Tai 
pirmutinis laivas kuris ta

liūdna kelione padarys isz 
Europos in Amerika. Szitie 
kareiviai buvo palaidoti in 
Henri Chapelle kapines, kur 
jie buvo atvežti isz Liege per 
Antwerp. Laivas buvo gedu
lingai papuosztas Belgu- 
Amerikiecziu Draugijos na
riu. Žuvusieji kareiviai,

kurie yra dabar vežami namo 
bus palaidoti savo miesto ar 
savo parapijos kapinėse. Tai 
labai liūdnas ir szirdi gelian
tis darbas gražinti in savo 
kraszta žuvusius. Motinoms 
dabar bus antras skausmas, 

susilauks savo sunauskai jos 
graba.

Istorija apie “AMŽINA ŽY 
DA.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

mu! Savo laiszke jis raszo: 
Gerbiamieji Kunigai:

Pasekmes praėjusio karo yra 
tokios kad nesuskaitomos mi
nios Lietuviu buvo isztremtos 
isz savo tėvynės ir dabar basto
si po visa svietą-, gyvena sveti- (

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik> 
raszti “Saule.” Pra- 
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 
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Laidoja Kunus Numirėliu. 
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