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STRA1KOS

U. S. PACZTAS
SYKI IN DIENA

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar beveik visur, iszimant 
pati viduri miesto, pacztas at
eis tik syki ant dienos! Kur 
pacztas ateidavo tris sykius 
ant dienos, dabar ten ateis tik 
du sykiu; kur buvo du sykiu, 
dabar bus tik syki ant dienos.

Daug laiszkanesziu, paczto- 
riu, dabar neteks darbo. Insa- 
kymas iszejo isz Vaszingtono 
kad paczto kasztai butu suma
žinti. Už tai dabar daug laisz
kanesziu yra atleidžiama, ir už 
tai dabar tik syki ant dienos 
gausime laiszkus, laikraszczius 
ir parcel post!

Tas pats bus ir su laiszkais 
ir kiti iszsiuntiniai kuriuos mes 
norėsime siunsti. Jie bus suren
kami ir iszsiuncziami tik syki 
ant dienos.

& &

FBI Poli-

JAUNI ZULIKAI

Apvogė Maža Mergaite

Valdžios advokatas J. Ho
ward McGrath, po kairei, ir 
FBI Policijos vadas, J. Ad- 
gar Hoover, prie Senato Ko
misijos aiszkina: Kcdel FBI 
Policija negali savo knygas 
atidaryti ir negali Senatui 
pavėlinti knistis in FBI Po
licijos reikalus?

Szitas klausimas iszkilo, 
kai Senatorius McCarthy in- 
tare kelis augsztus valdinin
kus, kad jie yra Komunistai 
ar Komunistu pagelbinin- 
Senatorius McCarthy stacziai 
pasakė: Kad J. Edgar Hoove- 
ris ir jo FBI Policija žino 
daug daugiau negu jis apie 
tuos iszdavikus ir jis buvo

pareikalavęs kad 
cija paskelbtu ka ji žino.

Nors mes su Senatorių Mc
Carthy ant visko sutinkame 
bet ežia tai jau negalime su
tikti. FBI Slapta Valdžios 
Policija negali tokiu rasztu 
iszduoti, nes ta policija* gau
na savo žinias isz visokiu 
szaltiniu ir negali paskelbti 
savo darbininku ar agentu.

Bet ant tiek mes su Sena
torių McCarthy sutinkame, 
kad J. Edgar Hooveris gali 
isz FBI Policijos rasztu ir ži
nių iszimti ka jie žino apie 
tuos intartus vyrus ir juos 
iszteisinti ar visiszkai pa
smerkti.

Žmones Žuvo

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturi jauni žulikai privertė 
trylikos metu mergaite insesti 
in ju automobiliu. Paskui jie ja -
nuveže už miesto, atėmė isz jos v 
pusantro doleriu ir ja iszmete A M U vi Z> L D i □ 
isz savo automobiliaus. Mergai
te paseke aptiekos sztora, 
drugsztori ir paszauke polici- 
jantus.

Policijantai visa ta apylinke 
iszjieszkojo, bet tu jaunu žuli- 
ku nesurado. Mergaites vardas 
nepaskelbtas, nes ji tokia jau
na ir policijantai nenori tokiu 
jaunu vardus skelbti.

NUTEISTAS

Iki Gyvos Galvos In 
Kalėjimą

100,000 BĖGA
ISZ RUSIJOS

Komunistai Neszasi 
Nuo Komunizmo

KEISTAS
TAUPUMAS

Viena Ligonine Uždaro 
Kita Stato

CHICAGO, ILL. — Geležin-| 
keliu darbininku unija nutarė 
paskelbeti straikas Balandžio 
(April) dvideszimts szeszta 
diena.

Septynių didžiųjų geležinke
liu kcmpaniju darbininkai isz- 
eis ant straikti. Vidurvakaru, 
vakaru ir pietų geležinkeliu 
darbininkai straikuos.

Ginczas ar nesusipratimas 
iszkilo isz tu nauju aliejaus in- 
žinu ar traukiniu. Unija reika-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Eronlano Nelai
meje Japonijoje

Turtinga Naszle Likos Nužudy
ta Pittston, Pa.; Vidurvakaru Ir 
Pietų Aliejų Traukiniu Geležin- 

JAponrkeliu Darbininkai Rengiasi 
Į szventa raszta Straikuoti; Japonijos Imp. Hiro

hito Mokinasi KrikszczionystesCARDIFF, WALES. — Ja- 
' ponijos Imperatorius Hirohito 
kuris yra Japonu laikomas 
kaip kokis dievaitis, dabar mo
kinasi Krikszczionystes ir 
skaito Krikszczioniu Szventa 
Raszta.

1
Daktaras Toyohiko Kagawa, 

Japonas Evangelistas sako 
kad Japonijos Imperatorius, 
Hirohito dabar mokinasi 
Krikszczicnystes isz Imperato
res kuri pati mokinasi ir ji kar
tu mokina.

Japonijoje dabar randasi la
bai mažai Krikszczioniu, daug 
mažiau negu priesz kara, bet 
labai daug tu Japonu dabar 
mokinasi ir tampa Krikszczio- 
nys.

BERLYNAS, VOK. — Frau 
Margret von der Decken, pabė
gėliu sztabo virszininke Berly
ne, pranesza kad daugiau negu 
szimtas- tukstancziu žmonių 
yra pabege isz Sovietu valdo
mu krasztu per pastaruosius 
metus.

Ir kas net nuostabu, tai yra 
kad tarpu tu pabėgėliu randa
si labai daug Komunistu ir Ko
munistu Partijos virszininku. 

prisipažino Kai kurie isz tu pabėgėliu Ko-

WILKES-BARRE, PA. — 
Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus Pranas Rakus, buvęs 
kalinys, buvo teismo pasmerk
tas iki gyvos galvos in kalėji
mą, už nužudinima vieno sztor- 
ninko Leon Handin, Gruodžio 
(Dec.) deszimta diena 1949m,

Teisėjas Frank L. Pinola pa- 
reikszdamas bausme sake, kad 
tas Pranas Rakus yra vertas 
mirties bausmes.

Pranas Rakus 
teisme, kad jis ta antru ranku munistu dirbo ir darbavuosi

WALTHAM, MASS. — Ne
paisant kad beveik visi žmones 
prieszinosi, kad Kongreso Ko- rakandu sztoro savininka, Komunistu Partijai Vckietijo- 
misijos nariai atsiskubino isz- 
tirti ir apžiūrėti, Armijos Szta- 
bas uždare savo penkių milijo
nu doleriu ligonine, Murphy 
General Hospital in Waltham, 
Mass. Szitoje ligoninėje buvo (Apr.) pirma diena. < 
penki szimtai keturios de
szimts loveliu. Ligonines na- n
mas buvo tik szesži metai atgal -Gydytoju apskaieziavimu 
pastatyti. Bet valdžia su Ar-I Amerikoje rarfdasi apie dvide- 
mija nutarė kad ta ligonine ne- szimts ““t®"” žmonių, sergan- 
ra dabar jau reikalinga. cziu Proto “K0™3- ° svar’

_ x v , biausios tu protiniu ligų prie-iO tuo paežiu sykiu, uz de- ; . ■ . .. °. x _ x TT x zastys yra girtuokliavimas irszimts myliu, Bostone Vetera- . x . , .A . . . x .. . , . i isztvirkimas.nu Administracija jau pradėjo 
statyti deszimts milijonu dole-* — Jaunyste yra gyvenimo 
riu ligonine, kurioje bus tuks- pavasaris. Jei nori rudeni 
tantis loveliu, nes visos jos bus džiaugtis vaisiais, tai neskink 
reikalingos. j Gegužes menesi žiedu.

nužudė ir pasivogė szeszis do- je per keturios deszimts metu. 
O dabar jau neszasi isz to savo 
sutverto rojaus, dėkodami kad 
nors kaili sveika iszsinesza. Jie 
aiszkinasi kad jie jau toliaus 
negalėjo bendrai darbuotis ir 
pataikauti Komunistiszkai Ry
tiniu Vokietijos krasztu 
džiai.

lerius. Jis isz pradžios užsigy
nė, bet kai pamate, kad nieko 
isz to nebus, jis prisipažino ir 
jo teismas užsibaigė Balandžio

Geras Žydelis

vai-

Raulas — Tai tu Ickau la
bai geras Žydelis, kad iszgel- 
bejei isz vandenio Petra!

Ickus — Asz tam hupuze 
ne butau geibėjas, kad ne bu
tu man kaltas penkis hublus!

Owen Lattimore, John 
Hopkins Universiteto vir- 
szininkas yra Senatoriaus 
McCarthy intartas kaipo bu
vęs Komunistas ir dabar Ko
munistu pagelbininkas. Bu
vo parszauktas isz Tolimu 
Rytu apsiginti. Kai jis par
važiavo, jis per daug nesi- 
aiszkino, bet stengiesi Sena
torių McCarthy iszjuokti. 
Jis sako kad visi Senato
riaus priekaisztai yra isz 
pirszto iszlaužti. Jis gali 
Grasiai ir moksliszkai kalbė
ti, bet jo darbai Tolimuose 
Rytuose mums visai kita pa
saka papasakoja. Jo buvu
sieji ir esamieji draugai jam 
garbes nedaro.

GEN. BRADLEY WASHINGTON, D. C. — Iki sziol So- 
APIE TRUMANA vietai dar vis nedryso vieszai pultis Ant

----- Amerikiecziu. Jie kelis Amerikos draugus 
WASHINGTON, D. C. — .... 7

Generolas Omar Bradley, Ar- nuteisė, ISZVann?!') filUSU 3tStOVUS ISZ ke- 
mijos Sztabo Virsznnnkas, yra [ir-gzĮu Įan- jje JaI)a!- valdo ir tvarko, 
labai ramaus budo žmogus. Jis _ ’ .
labai retai kada prasiszoksta bet iszimant Robert Vogeier, Amerikieti, 
ar koki pikta žodi isztaria.

Ana diena jis užėjo Pone 
Louise Heiberg, buvusia Gene
rolo MacArthur žmona, kuri 
buvo maža būreli žmonių ant 
užkandžio ir arbatėlės.

Szita syki ramus ir tykus 
Generolas Omar Bradley ne- 
iszkente ir vieszai prasitarė 
apie visa tai kas dabar darosi 
Senate. Generolas Omar Brad
ley labai augsztai laiko Armi
jos garbe ir szlove. Jam iki gy
vo kailio jau inkiro tas Genero
las Harry Vaughan, kuris Ar
mijai garbes neatnesza.

Generolas Omar Bradley 
szitaip iszsitare savo drau
gams: “Jus matote szita mano 
ranka. (Jis isztiese save deszi- o'joysiO karti

Sovietai
Vaszingtone 
tenai jokios 
tiki kad jeigu 
Amerika viską 
isz Europos.

Ar gal jie

kuris dar ir dabar randasi kalėjime Ven
grijoje, Sovietai vis nedryso stacziai ant 
Amerikiecziu užsipulti.

Dabar kur nors ant Baltikos Juros dug
no randasi deszimts Amerikiecziu lakunu, 
kurie su savo eroplanu buvo nuszauti. 
ra jokios abejones kas juos nuszove.
vietų Rusija drąsiai ir su pasididžiavimu 
pagerbė ir net garbes dovanas suteikė tiems 
savo lakūnams, kurie musu Amerikieczius

Czia szitas atsitikimas gali būti
labai reikszmingas. Atsiminkime, kad dau- 

prasidejo Balandžio menesyje, 
mato kad musu valdininkai 
negali vienybes palaikyti, kad 
tvarkos nesiranda, 

tik pradės 
ir greitai

Ne-
So-

niaja ranka) Ji man buvo la- 
bai reikalinga per kara. Ji man 
ir dabar labai reikalinga. Bet 
asz mielu noru bueziau szitos 
rankos netekes, jos iszsižade- 
jes, jeigu Prezidentas Truma- 
nas nebutu taip užstojęs ir už
taręs ta Generolą Vaughan.

Genero’as Vaughan gal ir 
ne eme tu kysziu už savo patar
navimus, kaip jis teisinosi; bet 
jis prisipažinsta kad jis rinko 
aukas del savo partijos. Armi- pasirengus Sovietams kelia pastoti ir ar ji 
jos instatymai uždraudžia ka
reiviui ir karininkui rinkti 
aukas del politikos. Už toki sikirsti. 
prasižengimą, kad ir augsz- 
cziausias karininkas gali būti 
nubaustas, negarbingai prasza- JjU$ jy Berlyną UŽkirStU. 
lintas.

Bet Generolas Vaughan yra 
Prezidento Trumano < 
draugas, o Trumanas. yra Ar
mijos Vyriausias Virszininkas. timo tarp Rytu ir Vakaru, nes Sovietai da- 

(Tasa. Ant 4 Puslapio) į (Tasa Ant 4 Puslapio)

Į1C 
mes

nori pažiūrėti

Už tai jie 
grasinti tai 
iszsikraustys

ar Amerika

drystu dabar ant karo lauko su Rusija su- 
Rusija nori žinoti ’ ka Amerika 

dabar darytu jeigu Sovietai vėl visus ke-

Ar ga! Rusija yra nutarus ilgiau nelauk- 
szirdies,tj, pet <jaĮ)ar pareikalauti galutinio susikir-
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Kas Girdėt
Butkaus dukrele sako kad 

moterys ir merginos taip tep
liojusi, veidelius pudrojasi ir 
lupeles dažosi, ne už tai kad jos 
nepaiso protingumo, ir kad pa
tikus bylia vyrui, bet už tai 
kad pasaulyje randasi daugiau 
kvailiu vyru, kuriems dažai 
labiau patinka negu protas.

Butkus sako kad mokslin- 
cziai nieko nežino kai jie teigia 
kad ženoti vyrai ilgiau gyvena 
negu siu gelia i; jis sako kad že- 
notiems tas laikas tik ilgesnis 
atrodo.

Butkus sako kad ant szio 
svieto teisybes jau neberasi: 
kai ponas pasigeria, tai jis ser
ga; o kai paprastas žmogelis 
suserga, tai jis girtas.

Butkus sako kad jis yra tik
ras kad Adomas ir J ieva buvo 
tikri Ruskiai Sovietai ir jis sa
ko kad jis gali priparodyti. Jis 
sako kad jis Szventame Raszte 
yra skaitės, kad Adomas su 
J ie va neturė jo drabužiu, del 
maisto turėjo tik obuolį, bet 
visgi- gyveno rojuje. Jis sako 
kad kaip tik tokis rojus dabar 
ran laši Rusijoje.

Viena kita žinele persisunkia 
per ta plieno siena isz Lietuvos. 
Kiek galima iszgirsti apie Baž
nyczia ir Lietuvius Katalikus 
Lietuvoje ir apie ju padėti ne
sudaro linksmas naujienas.

Daugelis bažnyczia yra už
darytos ar paverstos in sande-; 
liūs ar pasilinksminimams sa-' 
les.

Vytauto haižnyczia Kaune 
yra javu sandelis. Kunigai turi 
užsipelnyti duona, dirbdami 
kolchozuose.

Prisikėlimo bažnyczia dar, 
kiek mums teko sužinoti, atda
ra. Per užbaigimo statyti ir pa- 
szventinimo iszkilmes, kuriose 
dalyvavo vienintelis pasilikęs 
Lietuvoje Vyskupas Paltaro
kas, sakoma, kad niekados ne
buvo niekus Lietuvoje susirin
kus tokia spūstis tikineziuju 
kaip per szita proga.

Kelios bažnyczios dar atda
ros, 'bet jos tik valandėlė kita 
atsidaro rytais, ir viskas.

Inžanga in 'bažnyczia ,yra 
septyni rubliai. Bet žmones ne
sigaili tu rubliu, bile tik gali 
Szventu misziu iszklausyti.

SOCIALIS KLAUSIMAS IR BAŽNYCZIA
Parasze Pralotas FULTON J. SHEEN, Phd., LL. D,

Iszverte Petras Aiksznoras - Kun. J. A. K., Premijuotas Vertimas

(Tasa)

ISZDALINIMAS

Pypkes Durnai

Biski po biski, ateina mums' 
žinių apie anglis ir apie anglių 
mainas; ir visos tos žinios yra 
mainieriams blogos.

L idžiausia minksztos anglies 
kompanija, Pittsburgh Conso
lidation Coal Company, paskel
bia kad ji daibar bizni ves ne 
vien tik isz minksztu anglių, 
bet eis in bizni su gazu, alieju
mi ir kitais pakuro ir szilumos 
gemalais.

Penki tukstancziai žmonių 
per visa diena, per szalti ir 
sniegą stovėjo isz eiles prie ga
zu kompanijos ofisus, užraszy- 
ti ir užsipraszyti kad jiems ga- 
zo peczius inveistu vietoje ang
lių, in Salt Lake City, Utah. Ta 
nauja gazo kompanija yra 
Mountain Fuel Supply Compa
ny.

Ohio valstijos didžiausia 
anglių kompanija, Hanna Coal 
Company uždare net tris savo 
dideles mainas, ir nukirto 60,- 
000 tonu ant menesio. Ji sako 
kad dabar daug mažiau augliu 
galima parduoti.

Po-Sekretorius Armijo s, 
Tracy Vorhees pasitraukė isz 
savo vietos už tai kad jis nega
lėjo sutikti su Apsaugos Sekre
toriumi Johnson. Amerikos 
daryba reme Po-Sekretoriu, ir 
pats Trumanas tikėjosi ji pa
skirti Armijos Sekretoriumi. 
Bet Voorhees viską mete ir at
sisakė.

Gavome kelius gražius nu
merius; žurnalo “Kultuve,” isz 
Montevideo, Uruguay. Redak
torius Aleksandro Saikevi- 
cziaus leidžiamas kritikos ir 
juokologijos žurnalas yra ma
lonus ir lengvas skaityti. Mums 
teko keli numeriai pasiskaityti 
ir labai patiko. Mums ypatin
gai sziomis dienomis lagai rei
kia linksmesnio budo ir leng
vesnio stiliaus rasztu. Žmogui 
reikia gyvenimu rūpintis, bet 
reikia ir nusijuokti. “Kultu
ve” kaip tik duoda žmogui 
progos nusiszypsoti ir atsidus
ti.

Visi straipsniai ir straipsne
liai yra sanmoningai raszyti ir 
budingai parinkti. Jeigu norė
tume ka neigiamai pasakyti, 
tai tik tiek, kad, mums iszrodo 
kad Gruodžio numerio ilgesnis 
kritikos straipsnelis, “Urug
vajaus Lietuviai 1949 Metais” 
kažkaip ne savo vietoje tokia
me gražiame ir engvame žurna
le. Jeigu “Kultuve” butu tik 
vietinis, savo miestelio gyven
tojams skirtas,'tai jau tiek to, 
bet kai redakcija siekia ir pla- 
cziau in skaitytojus, tai jau to- 
kis straipsnelis nėra nei kri- 
tiszkas, nei linksmas, nei juo
kingas, nei neindomus. Beit tai 
tik musu asmeniszka pastaba; 
apart to žurnalas mums labai 
patinka. Jo antraszas yra:

Calle Grecia 3432. Cerro., 
Montevideo, Rep. O. del Uru
guay.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Laivyno virszininkai sako 

kad Rusija dabar statosi daug 
mažu laivu, kurie yra naudoja
mi prie kranto priveszti karei
vius.

T ie Czekai, kurie su trimis 
ereplanais pabėgo isz savo 
kraszto, tai tik pradžia to bėgi
mo isz Czekoslovakijos. Tie ku- 
■ ’e pabėgo sako kad apie dvi- 
deszimtas nuoszimtis Czeku vis 
klausosi Amerikos Balso per 
savo radijus ir ima nerimauti. 
Pernai apie 1,400 Czeku pabėg
davo isz savo kraszto kas me
ntis. Dabar daugiau negu du 

i’.kstancziai kas menesis pabė
ga ir apleidžia savo kraszta.

Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5%. col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga ih minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Tiktai,. . . $1.00
Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Pirkie 1
U. S. Bonus f

Didelis biznis Amerikoje tu
rės pelną pasidalinti su darbi
ninkas, kaip Bažnyczia. pataria 
ir .sako. Jeigu ne, tai bus pa-, 
vojaus kad tas biznis bus žiau
ru ranku pasisavintas. Nėra 
kitos iszeities; arba biznis suti- 
kis savo nosu, ar bus kad ir ne-! 
noromis priverstas.

Kodėl darbdaviai pasisavina 
savo naudai toki dideli pelno 
nuoszimti, ir sau pasiskiria. to-į 
kias dideles premijas, gi palik-’ 
darni tik maža aprupinima, ar
ba jokio aprūpinimo darbiniu-; 
kui, kuris prisidėjo prie to tur- ’ 
to sukūrimo? Negalima šaky-, 
t i kad yra kokia nors teisybe,: 
kolei darbininkams yra užgin-į 
ta. proga nors maža turteli ih- 
sigytai, nuo bado apsiginti, ir 
del senatvės, ligos ir bedarbe 
laika pasirūpinti.

Bažnyczia nesiprieszina Ko
munizmui tik del to kad jis yra 
priesz tikėjimą ir priesz Dieva, 
arba del to kad ji yra, žiaurus, 
revoliucinis, .ir tvarkos ir kul
tūros naikintojas. Bažnyczia 
Komunizmui prieszinasi ir del 
to kad jis pavergia darbininką, 
belaikydamas jo kuna ir siela 
pririszta prie Diktatoriaus. Jo 
kūnas pririsztas, nes Diktato
rius laiko visus darbus; jo siela 
pririszta, nes ji turi taip pro
tauti, kaip tais Diktatorius jam 
insako.

Toliau, Bažnyiczia tiki jog 
viena isz didžiausiu kliueziu 
pastojant kelia laimingai kovo
ti priesz Komunizmą, ir jo bū
das yra “beprotiszkas ir’pa
siutęs drąsumas tu, kurie ne
paiso praszalinti arba pertai- 
syti tokius padėjimus, kurie in- 
pykdina žmonių szirdis, ir tuo 
budu parengia kelia visos tvar
kos nuvertimui ar suardymui.” 
(Popiežiaus aplinkrasztis).

Praszalinkite aplinkybes ku
riose Komunizmas auga, ir 
daug nuveiksite Komunizmo 
praszalinimui.

Bet jeigu musu didžponiai 
darbdaviai susiprastu ir pasi
skaitytu Szventu Tėvu, Baž- 
nyczios Popiežių patarimus ir 
juos ingyvendintu, padaryda
mi savo darbininkus dalyviais 
nuosavybėje, valdyme ir pelne, 
kaip Szventieji Tėvai jau 
seniai pataria, jiems nebutu 
reikalo rūpintis apie raudo
nuosius.

Komunistai labai gerai tai 
žino. Jie prisipažinsta kad 
Komunizmui labai sunku nega
lima plėstis, augti kur biznio 
ir pramones tvarka yra teisin
ga. Komunistu oficialinis, 
tarptautinis laikrasztis, (Tarp! 
tautieje Spaudos KonferenciJ 
joje) skelbia: “Darbininku sm 
kurstymas ir ju didėjantis 
skurdas yra derlingiausia že
me Komunizmui,” (Rugpju-i 
ežio 10, 1935m). Tai reiszkia,! 
kad jie nori matyti visus dar- j 
bininkus žemoje ir neteisingo
je padėtyje, nes tada jie gali 
juos sukurstyti ir privesti prie 
visokiu žiaurumu.

Bet pasidalykite turtą su 
darbininkais, p a g e 1 b e k i t e 
jiems tapti savininkais ar da-Į 
lyviais pramonėje, dirbtuvėje į 
ar biznyje, kuriame jie jums 
dirba, ir jie ilgai pagalvuos ir 
apsirokuos pirm negu jie seks; 
Komunistu szauksmus in žiau
rumą. Jie supras kad jie ne tik1

Javo bizni naikins, bet ir savo. Į 
Jie atsisese ant maszinu ir J 
straikuos, bet vargiai jie ant!, 
savo maszinu atsisėstu ar;, 
priesz save straikuotu. Tada ; 
Komunistėliai negales sukurti 
neapykanta priesz kapitalistus 
nes patys darbininkai bus ka-’ 

l pitalistai, nes jie bus savinin
kai to turto ar pelno, kuri Ko-! 
munistai nori užgrobti. Tada- 
matysime tvarka pramonėje.

i Tada dvideszimts tukstancziu! 
darbininku nesakys kad jie ta.-Į 

< me ar tame fabrike dirba sykiu i 
i su fabrikantais ar darbdaviais.! 
• Sziuomi prieiname prie tos i 
trejybes galo: Laisve, Lygybe, 
ir Broliszkumas. Sociale tvar- 

i ka negali būti pamatuota ant 
i Laisves, kuri yra prievartos 
! stoka, nes tikrumoje tai reisz- 
k’ia kad galingieji, bagoti gali 
silpnuosius praryti, kai]) sziu 
dienu Kapitalizmas mums ge
rai parodo. Iszkrypes Kapita-; 
lizinas reikalauja Laisves kitus 
pavergti.

Ta tvarka negali būti pama
tuota nei ant Lygybes. Lygy
be reiszkia dalintis turtais. 
Vagis jieszko tos Lygybes vog
damas. Szi Lygybes klaida pa
naikina Laisve, nes ji vienija 
Laisve su Diktatoriaus valia. 
Tu norėk ka- Diktatorius nori ir 
viskas bus tvarkoj. Vergai 
taip daro. Lygybe invest! ir 
palaikyti reikia stiprios val
džios. Bet kiekviena valdžia 
susidaro isz valdininku. O po 
szitokia. valdžios • valdininkai 
užima vieta Kapitalistu, ir jie 
buvo daug žiauresni nes jie yra 
niekam neatsakomingi.

Tikra ir teisinga Sociale 
Tvarka gali būti pamatuota 
tik vien ant Broliszknmo; bū
tent, tvarka inkvepta ne del 
politikos priežasties, kuris yra 
Faszizmas; ne del žiauromo 

i priežasties, kuris yra Komu
nizmas; bet isz meiles, kuri yra. 
Krikszczionybe.

Pradekite su Broliszkumu, 
kuris reiszkia kad visi žmones 
yra broliai, vieno Tėvo vaikai, 
kad visi turi bendrai dirbti ir 
veikti draugi jos* gerovei ir pa
saulio taikai, o Laisve ir Lygy
be, kaip diena nakti, turės sek
ti. Laisve seks, nes tada dar
bininkai bus laisvi nuo ekono
minio bado, ir jie bus laisvi 
siekti to augsztesnio tikslo, ku
riam jie yra skirti, kaipo Dievo 
vaikai.

Lygybe seks, nes visi žmones 
bus lygus, turėdami žmonisz- 
kos asmenybes szventas teises, 
kuria jokis Diktatorius negales 
iszpleszti; ir bus lygus teiseje 
dalintis bendrais civilizacijos 
ir pažangos paveldėjimais.

Isžnyks tada palszyva Ko- 
munistiszka lygybe, kuri neap- 
kenczia jokios tvarkos ar vy
riausybes apart savo. Isznyks 
ta palszyva Laisve, kuri yra tik 
kitas vardas saumylybei. Jo 
vietoje atsiras tikra Lygybe, 
kuri pripažinsta skirtumus, ir 
skirtingus luomus ir sluoks
nius gamtos ir pamones tvar
koje; atsiras Laisve, kuri bus 
gana galinga užtikrinti Laisve.

Pastatykite tokios ruszies 
draugija, ne ant neapykantos 
pagrindo, bet ant gailestingu
mo ir žmones sveikins viens ki
ta. ne tuo palszyvu, nieką ne- 
reiszkiancziu vardu ‘Drauge,’ 
bet krikszczioniszku vardu: 
‘Broli.’ —BUS DAUGIAU.

Szeimininke
Mes vadiname ja gaspadine; 
Jai paskirta vieta virtuvėje. 
Ji visa diena, prakaituodama 
Darbuojasi: Ji kepa, verda ir 
Visais dalykais rūpinasi, ir 
Ta savo stala ruoszia, puoszia 
Ir dabina; kepa mesa, rūpinas 
Ne vien tik virtuve; nes ji visas 
Namines pareigas yr’ priversta 
Atlikti. Kai vakariene 

paruoszta,
Ir kai svecziu pilni pilvai;

kalba 
Maloni, paszmeruota sznapse- 

liu.
Linksmi sveteliai dekavoja, 
Szeimininkui rankoms ploja. 
Szeimininke vėl virtuvėj; 
Josios drauge yr’ mazgote. 
Ji nepyksta, nesiraukia, 
Kad atgal jos nieks neszaukia. 
Nes ta vargsze taip pailsus, 
Kad jai rupi tik poilsis.
Ji ant j u visai nepyktu, 
Jei jie isz anksto pasakytu 
Kada pas ja jie vėl užeis 
Ir vakarėli taip praleis.

KATALOGAS

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kclio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo isziins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kūnus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

B35 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA

Pirkie U. S. Bonus

No. 119 Keturios istorijos' 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne-Į 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos! 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu: Į 
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie j 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie;
i Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos:1 
! Ketvirtas prisakymas Dievo,! 
; Keliautoje! in Szventa žeme,; 
! Beda, Tamsunus prigauna. 58 į 
! puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 

i kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
. žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
! pasakė katras 
i puslapiu. 20c.
‘ No. 133 Dvi 
i Neužmokamas
; Drūta Alsui. 62 puslapiu 
i No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnią 
dejus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
Į apie Maža katiluka, 
! skausmai, Mocziutes 
imi,'Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa-į 
szaukt tęva zokoniuka Berną 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu-i 
dentas lojo o maluninkas pabe-. 
go, Stebuklinga puodą, Daine-! 
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai- ‘ 
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla, 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a-; 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer-i 
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg-' 
dienis Jonukas karalium. 61 j 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos
Gailuti, 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

Malkiaus, Iszklausyta
Geras Medėjus.vargszo,

172 Dvi 
Mariu,

istorijos apie
Sruolis isz Lie-

pacziuotas. 76

istorijos 
žiedas, ir

No.. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs 
malda 
15c

No.
Duktė
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki- 

; ui u, Kam iszdavineti pinigus. 
’ 45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny- 
' ge]e, Kuczios Žemaites vaizde- 
! lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
: susidarė Anglis (su paveiks- 
! lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
1 mai, Eiles, Kokais budais ap- 
; gavikai apgauna žmonis, Prie- 
1 tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
; Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra- 
1 džia skaitymo ir raszvmo, del 
l Lietuviszku vaiku. 25c.

No. I761/o Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
! Altorius, didei naudinga mai- 
I du knygele, pavesta visos Lie- 
I tuvos Kataliku Jaunuomenei I
' Apdaryta in celluloid.444 pus- 

J lapių. $2.50.
No. 194 Trumpas Katekiz-

apie
apie
15c

apie raas pagal iszguldima Kun. Pi-

Me- 
Skripko- 
ponu, 78

istorijos 
Lietuvos 
pasako ji-

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

bausk i o, su n ek ura i s naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka. musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz ' gro- 
.matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija is^ pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų, 

i 20c.

Kitokios Knygos

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku-; 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie ;

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 181 Kvitu 
draugystėms,

knygute 
iszmokejimo 
25c.
k n y.g u t e

del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c 

No. 205 Sieniniai Kalendo- 
j riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

apie 
Nuo- į Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tis 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto. Postal Note, 

No. 1551Szakinis . Nedoras! Money-Order arba Express 
; Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

; Nepamirszkite dadeti 10^ 
i ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu-, 
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

apie
Du broliai, Majoro.

Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ATTA IMITĄAS
JIS dairėsi po kambarį. Per-' 

žiurėjo visus paveikslus, 
kurie kabojo ant sienos. Pri
ėjės prie lango, pakele uždan-i 
g ta. ir apimtas'kokio tai nėra-! 
irimo žiurėjo per Įauga. Bet 
s liga atsisuko ir su pilnu liud- 
n įmo veidu praszneko:

— Niekai, visai niekai! Ir 
s sdamas in kerte pridūrė gi 
v irgk ir gana.

Bet jam in tuos žodžius nie- 
k is neatsiliepe, tik vienas ve
jas sznabždedamas ir judinda
mas lango uždanga lyg klausė 
k j tai tokio nepaprasto ir nesu
prantamo jam klausymo. Jo 
galvoje sukosi tai verpetai 
skverbėsi kokios tai nepapras
tos mintis. Viena- ranka pake
les inkiszo pirsztns in savo il
gus nudribusius ant kaktos!
plaukus, kurie beveik sieke .1° visaip ezion ant svieto iszeina., 
indubusias in kakta akis; bet' ()]<a pile turgus eina,
jis juos pabraukė savo slidžiu-' 
vusiais pirsztais augsztyn ir į 
vėl žiurėjo in žiburėli, kuris j 
mete savo iszblyszkusi spindu-j 
E ant jo sudžiūvusio veido, ku-i 
ris'buvo pilnas liūdesio ir ko-j 
klotai nepaprasto neramumo; 
kankinamas. Bet tas jo veidas! 
pradėjo lyg kokis naujas .už! 
žiebtas žiburėlis, žibėti szypsa,; 
jo lupos pradėjo virpėti, ir jis, 
lyg ka atsiminęs, tarė:

— Atmenu, o atmenu!
Jis priėjo prie mažo stalcziu- 

ko, atidarė duriukes ir isztrau-; 
ke ne maža pluoszta 'kokiu tai 
senu ratu ir viena pusėtino di
dumo knyga. Pirmiausiai per-j 
žiurėjo rasztus, in viena gana; 
iszsigilino ir skaiae. Perskaitęs . 
pamisimo valandėlė, palingavo 
galva ir tik sukandės dantis 
vos tik ka isztare:

■— Niekai, viskas niekai!
Pavaikszcziojo, apsidairė ir 

paemes ta knyga mete ant. sta
lo. Knygos lapai pasileido ir 
iszpuole kokis tai apskritas 
daigtelis. Valandėlė patemijes 
prisilenkė ir paėmė ta iszmes-j 
ta ji daikteli nuo žemes. Sėdosi 
greitai in kode ir pridėjęs vie
na ranka prie kaktos pratarė:

— O tu rože!
Paskui pabucziavo ta rože, 

pakraipa galva, in szali, bet 
nuo rožes akiu niekur nenu- 
kreipe, žiurėjo tiesog lyg ap
miręs, o isz rožes statėsi pui
kiausi ir gražiausi praeities pa- į 
veikslai! Stojosi jam prieszj 
akis jo visos pragyventos jau-Į 
nystes dienos. Atsiminė ta va-! 
landele, kuomet motina su asz- 
arotu veidu žiūrėdama jam in 

.gikis kartojo: ’
— Vaikeli mano, iszkeliau- 

ji, bet neužmirszk mus nors 
laiszkeliu, nors tuom pamar-Į 
gintu negyvu žodeliu suramintu 
savo sena motinėlė.

Atsiminė kuomet jam jo my-į 
Įima, jo mylima sesute, atne-į 
szus puikiausiu nusirpusiu uo
gų, prasze jo valgyti.

— Valgyje broleli, valgyk, 
matai, jau rengiesi in tolima; 
kelione; pagyvenk nors pasku- 
tinose dienose gerai. Szian- 
dien matomės, bet rytoj, jau 
nesimatysim!

Tukais meilais žodžiais mel
de mylima sesute, ir tas atmi
nimas kele jame koki tai nepa
prasta džiaugsimi, bet sykiu iu 
liūdna, nes tas jo atminimas, 

_  '
Istorija apie “AMŽINA ŽY-I

DA.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa. i

paženklino jo veidą dviem gai
liom aszarom lyg žibancziais 
deimantais. Bet tuoj jo mintis 
vėl kitur nuskrido ir nuskrido 
toli nuo motinos ir sesutes kaip

Bile dukrele pasirodo, 
Tai niekam do to.

Viena davadnu tėvu dukrele, 
Ant pažiūros patogi mergele, 

Su Italu'suiejo in pažinti, 
Kas rytas atbėga ji atlankyti, 

Ba Italas moka' gerai, 
Tai del jo prilauki labai. 

0 keno kalte?
Ar ne tėvu!

Jeigu neprižiūri savo 
vaikiu

Tas gadina labai musu 
tautui.

* * *
Jeigu in dideli miestą 

nusidosi, 
Tuojaus navatna monke 

pamatysi, 
Ir pažysi,

Kad tai ne tik kitu tautu, 
Bet ir musu Lietuvaites, 

Kaip namieje apsikudlojus, 
Nuo gervino susiraukus, 

() po piet, in fabriko darba 
eina,

Bet nėr ko stebėtis, 
Ba ne turi laiko 

rėdytis, 
Nes per visa nakti 

zulino ję, 
Su automobiais važinėja.* * *

Ana diena buvau
Tamakveje,

Ir užtemimui pažystama, 
Kertant malkas, 

Užklausiau josios;
Ar ji naszle, 

Kad turi teip sunkiai 
dirbti ?

O moteriszke atsake: 
Turiu vyra, bet tokis 

geraduszis, 
Jog per visa diena sėdi 

už pecziaus ir verke,
G a i 1 e d a m a s i s m a n e s, 

Jog turiu teip sunkiai 
dirbt i.

:: JUOKAI ::
Teisingas Vaikas
Vaikas—Dediene, mamyte 

prasze kad ryto ateitumei 
pas mus vakare!

Dediene—Ar daugiau nie
ko ne sake?

Vaikas—Sake, jog jeigu 
dediene neateis, tai bus da 
geriau!

t
Priesz Szliuba

Kunigas — Magde, asz 
negaliu duoti szliuba, ba ta
vo jaunikis suvis nusilakias!

Nuotaka — Turėjome nu
girdyti, ba butu nevažiavęs 
in szliuba!

kokis Likimėlis pauksztelis ir 
lyg pasigirdo ‘balsas isz tos su
džiovusios rožes:

— Imk ja, mano mielas, 
imk, kaipo atminti, tik nepa- 

Įmirszk jos, pažiūrėk tankiai ir 
! atmink, kas tau ja inteike!

Buvo tai jo numylėtinės žo
džiai kuomet nuėjo atsisveikin
ti su ja. Tie žodžiai jam giliau
siai, kai]) peiliais, skriode kru
tinę, o rože virto jo numylėti
nės paveikslu. Suspaudė ja 

! rankomis ir pabucziavo, o ro
že lyg vis kartojo:

— Kodėl negryžti, sakėsi 
už metu: jau du, trys metai, 'bet 
tavęs vis nėra!

Da skaudesnis insmeige kar
das in jo szirdi, ir jis mislino 
apie savo varginga padėjimą, j 
Persistatė jo akyse tos visos! 

! neteisybes, tos visos skriaudos: 
kurias jis iszkentejo nuo netei-i : . v' . ' . .isingu žmonių, nuo neteisingo ir 

; biauraus dabartinio- surėdymo, 
kuris ji jau baigė varyti in juo- 

I da žeme, kad ir paežiuose jau- 
nystes dienose. Dienomis ilgos 

! darbo valandos iszaikvoja jo . . . .j geriausius jausmus, uzmusza 
j jo geriauses mintis; vakaro su- 
laukus vėl mokslas, nes jis tik 
vakarais mokindavo kny
ga paemes. Nors jam labai bu-j 
vo malonus tas žodis kuris 
slaptingu balsu pakilo isz ro
žes: ‘/Kodėl ndgryžti?“ Bet 
gryžti jam ne buvo galima, nes 
visas^ jo turtas tai — kelios 
knygos, o troszkimas gryžti bu
vo neapsakomas, ypatingai to-j 
je valandoje kuomet jam rože' 
kartojo ta slaptinga: “Kodėl

! negryžti?’’ Jam tik buvo tokis1
I

troszkimas kad tuojaus ir atsi-j 
sesti szale savo numylėtinės ir 
kartoti jai labai linksma nepa
prasta žodi: “Jau sugryžau!“ 
Geide jis neszti ta sudžiuvusia 
rože ir sakyti jai: “Sztai da ji 
tebėra, da asz ja. guodoju,“ bet 
likimas ruseziu balsu lyg susi- 
liejaneziu su kokiomis audro-

— Buk ežia, tau nevale, 
gryžti! Sziaurys tave sudrais-Į 

-kv.s!”
Norėjo gryžti, bet žinojo kas1 

jo laukia, žinojo kad 'jis ne 
liuosas nuo sziaures draskau-1 
ežiu ereliu. Žinojo kad laisve,! 
kuria jis tai]) labai myli, bus! 
užgniaužta jo krutinėję, ne ga-i 

iles jis jos pi Inoje szviesoje ro-į 
dyt, negales jis laisvai paša-: 
kyti žemes artoju j tuos dai
niaus žodžius;

j 
j —~  ----- -

Nesitikėjo Bausmes

Ponia Yvette Madsen isz-
I sisziepe ir akis net uzsimer- 

ke kai iszgirdo kariszko teis
mo nusprendimą ir savo 
bausme in Frankfurt, Vokie
tija. Ji nubausta ant penkio-

! likos metu in kalėjimą už tai 
j kad ji-nuszove savo vyra La- 
! kuna Leitenantą Andrew 

Madsen. Ji yra dvieju vai-
1 kucziu motina. Ji tikėjosi 

kad viskas jai bus dovanoti
na ir kad ji iszeis isz teismo 
laisva.

JiemdveimReikia Kraujo

Jeanne Schapiro, po kai
rei, pasiszneka su szitais 
dviem mažucziais ifi Long 
Island Kolegijos ligoninėje. 
Mažute Grace ir jos broliu
kas Antanas Picconi serga 
lakai keista liga. Ju kūneliai 
negamina kraujo, ir jiem
dviem reikia naujo kraujo 
kas antra ar treczia sanvai- 

___

“Tu ari tuos laukus jau 
seniai, seniai.
Bet kur-gi tau dingsta 
tie gausus vaisiai?’’

Po tu i‘ilueziu nutruko jo 
mineziu siūlas apie sugryžima.; 
Jam tik rodėsi niekai viskas ir j 
viskas niekai. Nelinksmino jo į 
szirdies tie visi paveikslai. Bet | 
ilgesys savo numylėto kraszto! 
kankino ji laibiausia: jam buvo 
niekas ne miela, tiktai szian- 
dien atsiminė apie savo atsi
vežta turtą, knkga. Pamisimo 
in ja pažiūrėti, pažiurėjo in tas' 
kėlės eilutes, kur kadaise da 
savo mažystes dienose skaitė.

Jis pasikėlė greitai nuo kė
dės, susijieszkojo popiereli ir 
parasze savo numylėtiniai kelis ! 
žodžius. Lsztrauke viena su
džiūvusi lapeli ir vyniodamas 
1a popiereli, kalbėjo:

— Lai pamato ji kai toji j 
rože randasi da pas mane ir 
kad asz ja vis guodoju.

Prispaudė da syki ta rožei 
prie lupu ir dedamas iii knygos 1 
laksztus pratarė:

— Ilsėkis da. ežia, rožyte, 
da neatėjo laikas gražinti tave j 
pas tavo savininke!

— GALAS —

VYRAI, KLAUSANTI 
SAVO MOTERĖLIU 

>Z4<Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z*****Z**Z**Z**Z*' 
ĮJI’VO tai jau vėlybas laikas 

nakti. Kambaryje vieno sa-;
liūno didesniame mieste, sėdė
jome mes septyni gyventojai, 
o visi prigulėjome prie alines 
brostvos, drillinomesi alucziu 
po dienos karszczini, o jau bu
vome insivertia po kelcs blauz- 
dynes in bedugni pilvą. Tame 
vienam isz mus atėjo in galva 
tokia mislis.

— Ar žinote vyrai, mes! 
czion linksminomės, rodos kad! 
daug pinigu iszlaimejome, nes 
ka musu bobos veike namieje? ! 
Ka jos mums jiagiedos, kada! 
sugryžsime namo po gaidžiu?

Pradėjome galvot ir roda
vo!, ant pagalos ta nusprendi- 
me, jog kožnas sugryžias na
mo, viskas padarys ka 'bobaj 
reikalaus. Ant rytojaus velei.

; ketinome sueit ir teisingai pa
sakyt, kaip buvo namieje. Jei
gu katras ne iszpilde noru pa
ezios, tasai turės del visu pas-! 
tatvti alaus. Visi ant to tiko. ;

i Ant rytojaus isz anksto su-l 
i ejome visi ant kampo ulyczios 
1 ir ka paregėjome, ugi vienas

te. Studentai ir studentes isz 
Long Island Universiteto vis 
duoda savo kraujo jiem
dviem kad nors kiek pratę
sus j u gyvastis. Studentai 
dabar stengiasi gana savo 
kraujo paaukoti, kad jiem
dviem butu gana dar nors 
del metu.

isz musu draugu miega, tusjz- 
| ežioje baiczkoje, o knarkė teip
garsiai, kai]) trinka arkaniuo- 
lo dienoje sūdo.

— Ka tu ežia Juozai darai? 
Paszan kerne.

Pabudęs ant szauksmo, isz- 
siniurke isz baczkos.

— Tai, ve, ka darau? Nugi 
iszpildžiau prisakymu mano 
paezios. Vos in st ubą invežli- 
nau, tuojaus mane boba pasvei- 
no žodžiais, jog jeigu galeja.ių 
isz pilnos baczkos per visa die
na traukt, tai dabar galiu nak
ti baiczkoje gulėt. Kai]) matote 
mano paezios norą iszpildžiau, 
o dabar jus sakykite.

— Kaip asz i nejau in stuba 
pradėjo sakyt Pranas, rėžiau 
su kakta in adverija ir pada
riau dideli triukszma. O pati 
atsiliepe:

— Teip, teip, pabadyk vi
sus vaikus, tegul žino koki gir
tuokli tęva turi!

Asz tuojaus pabudinau visus 
vaikus, tiejei verke ir klykė 
kai]) isz kailio lupami, o asz 
turėjau per nakti juos bovyt. 
Na ir savo isz])ildžiau, o dabar 
tegul kitas pasakoje.

— Asz, pradėjo Bladas, ei
damas per kukne, pabadžiau 
spinta (szOpa), jog net toriel- 
kos ir kiloki suelei snterszkejo.

— O tu girtuokly! Paszau- 
ke miegstuboje 'boba, tuojaus 
viską sudaužykie!

— Paklusnas josios vėlai, 
iszvercziau szepa. tuojaus, o 
Iliadai, pleezkos, torielkos ir 
puodai iszpuole su tarszkejimu 
ant aslos ir pasidarė pilna asla 
szukiu.

Atėjo kaleina ant Andriaus.
— Asz in stuba ineinu, kal

bėjo tasai, uždainavau savo pa
prasta dainele, nes mane boba 
puikiai pasveikino.

— Ar tu da per mažai su 
girtuokliais pristaugiai ? Dai
nuok girt nokiau kiek tavo 
gerkle isznesza!

Ir jiaemiau dainu knyga, pa
dainavau be pailsio penkiolika 
dainu, net gerkle pradėjo skau- 
dea ir užkimau; kada pradėjo 
dienytis, tada užmigau.

— (!) kaip man atsitaike, 
pradėjo Jonelis. Sztai mano 
iszmaisze isz vakaro taszla del

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 15£ ::

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa.

pyragaieziu, na ir ant patycziu I 
pastate su gelda ant aslos kur : 
man reikėjo eiti ir asz eidamas 
per stribą su koja pataikiau in 
gelda.

— Girtuoklau prakeiktas, 
gerinus Įiadarysi kai]) insilip-l 
si in maiszyma!

Ir inszokau iii gelda jog net! 
maiszymas phipstelejo in lu
bas ir net gelda perskilo.

— Gaila taszlos, paszauke 
Baltrus, nes gaila ir mano no-i 
sies. Inejas in stuba, norėjau! 
pamažėl! eit ant pirsztu, na ir 
kai]) ten po kvarabu griuvau

i k 11 i u i) szc z i a s a n 1 a s 1 o s.
Czia pati paszauke kaip pa

siutus:
— Voliokis girtuoklau, vo- 

•lokis! Na ir sau biauriai uosi j
I snmusziau, žiūrėkite mėlynai 

kai]) slyva.
— Tei])! teip! Visi geri, vi

si iszsisiikinejote, o ar teisybe 
ar ne ka pasakojote. Man suvis 
kitaip ėjosi, ir teip Antanas 
pradėjo:

-— O ka, ar turėjai kdkius 
ergelius? Kalbėk! Paszauke 
visi sykiu.

—- Ergeliu ne turėjau, ba 
mano bobelka yra gera ir visa
dos apie mane rūpestinga.

Nes ka nuo manes reikalavo 
tai ir isz jus nei vienas nepada
rytu. Kada sngryžian namo, 
mano bobele meilei mano pa
sveikino saldžiai pradėjo szpo- 
suot.

— O J<a teveli, kalbėjo, 
sziandien turi pusėtinai galvo
je; sunki tavo galvele ir gerk-! 
leleje troszku. Asz kai]) žinoda-Į 
ma parūpinau tau pora viedru 
szviežio vandenio; dabar gerk,! 
gerk, kol isz galvos ne iszga- 
ruos.

Tei]), kalbėjo gera pa cz i ule j 
nes kaip ežia ant kart iszgert 
du vietinis vandenio ? Ne gale- 
jau ba truktau!

— Tai vaikine pralosziai,| 
paszauke visi, ir turi dabar vi
sus pavieszint alum!

Na ir Antanas pralosze.
— GALAS —

Obuoliu Karaliene

Marylyle Cunningham, sep
tyniolikos metu amžiaus mo- ; 
kine augsztesnioje mokyklo
je in Wenatchee, Vaszingto- 
no valstijoje, buvo iszrinkta 
kaipo Obuoliu Karaliene. 
Czia kas metai yra rengiama 
szvente kuri tęsiasi nuo Ge
gužio ketvirtos iki szesztos 
ir in kuria suvažiuoja dau- 

! giau negu szimtas tukstan- 
cziu žmonių. Visa Vaszingto- 

: no valstija didžiuojasi savo 
j skaniais, gražiais ir gerais 

obuoliais.

* Yra tai nemaža isžmintis, 
iszmintingai kalbėt, bet yra tai 
didžiause iszmintis gerai dary- 

{ti.
Neūhniršžkite-kad~daba>!

“Saules“ prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metama 
o $3.00 ant puses meto.

Svarbus Praneszimas

Mes mėgstame teisingysta It 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokės- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,“ lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules“ Redyste.

Pasiskaitymo Knygeles
į Penkios Istorijos apie Burike 
i ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
! Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
i 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, .. 2(W 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa

-A - B - CELA^
arba pradžia 

SKAITYMO 
...ir...

RASZYMO

64 pus., Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.
“SAULE ” 

MAHANOY CITY, PA.

Saliuninkas — Ko nori, 
vaike?

Vaikas — Asz norėjau tė
veliui pasakyt labanakt!

Saliuninkas — Dabar ne
turi laiko, ryto ateikie!

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

The Liberty Bell, America’s symbol of 
political freedom, will again be heard, 
all over the nation, ringing out a mes
sage of Independence on May 15 to sig* 
nal the opening of the U. S. Savings 
Bonds Drive for financial independence. 
The Drive will close July 4. YOUR se
curity is America’s security so sign u> 
today for the Payroll Savings Plan, 
where you work, or if self-employed, the, 
Bond-A-Month Plan at your bank.

U. S. Treasury Deparirten*.

Pirkie U. S. Bonus Saandien!
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Žinios Vietines Pajieszkojimas
KOMUNISTU

VADO SŪNŪS
GELEŽINKELIU

STRAIKOS
feisman Patrauktas IjetUVHl TraDSpOltaS

Jonas Bliudžius, suims Juo
zo Bliudžiaus, pajieszko savo 
tėvu ar giminiu, kurie apie ke
turios deszimts metu atgal gy
veno Shenandoah, Pa. Jis pa
reina. isz Lietuvos, isz Mikal- 
iszkiu Kaimo ir Kalvarijos pa
rapijos. Jo tėvai dabar butu 
apie szeszios deszimts penkių 
ir septynios deszimts metu am
žiaus jeigu gyvi. Jonas Bliu
džius pabėgo isz Lietuvos kai 
Sovietai Lietuva užėmė, dabar 
randasi Anglijoje. Malonėki
te kas ka žinio apie juos, pra-

Pabėgo Nuo Komunistu 
Su Savo Szeimynele

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

luaja kad kompanijos pristaty- 
tu viena firemona, darbininką 
daugiau ant kiekvieno tokio

m., gimė G e-

— Seredoj pripuola Szv. 
Juozapo Sol. Taipgi ta diena 
1949 fnetuose Amerikos Laivy
no Sekretorius John Sullivan 
pasitraukia nuo savo vietos, 
kai Karo Sztabais sustabdo sta
tymą didžio kariszko laivo, ku
ris vežtu kariszkus eroplanus.

Ir ta diena Konfederacijos 
atminimas, apvaikszcziojamas 
Alabama, Florida, Georgia ir 
Louisiana valstijose.

— Szimet “Motinos Diena” 
pripuola Nedelioje, Gegužio 
(May) 14-ta diena, o “Tėvo 
Diena” pripuola Nedelioje, 
Birželio (June) 18-ta diena,

— Ketverge Szv. Petro Ka- 
niso.

Ir ta diena
nerolas Ulysses Grant, jis buvo 
vienas ir gabiausiu ir drąsiau
siu karininku, kai kurioms da
vatkėlėms baisiai nepatikdavo 
kad jis keikdavo kaip Kazokas 
ir gerdavo degtine. Syki viena 
tokia moterėle intare ji pa
ežiam Prezidentui Lincolnui 
kad Generolas per daug geria, 
Prezidentas Lincolnas tos mo
terėles paprasze kad ji pasitei
rautu koki sznapsa Generolas 
geria, tai Prezidentas tokio 
r znap -o visiems savo karinin- 
1 am - pristatys.

Nepamirszkite kad lai- 
] as vela, bus permainytas Ne- 
t oiicj, Balandžio (Apr.) 30-ta 
< on a. Tasai laikas vadinamas 
“i.aylight Saving Time” ir 
laikrodžiai turi būti pastumti 
greieziau viena valanda, ir tas 
laikas tesis iki Rugsėjo (Sept.) 
24-tai dienai.

—• Petnyczioj Szv. Povilo 
nuo kyržiaus.

Taipgi ta diena 1512 metuo
se Lietuviai pergalėjo Totorius 
ties Vilnių.

Ir ta diena 1945 m., Benito 
Mussolini, Italijos vadas, dik
tatorius buvo nužudytas su sa-[ 
vo meiluže Clara Petacci.

Taipgi ta diena 1758 m., gi-p 
me James Monroe, penkias j 
Amerikos Prezidentas. Jis iii-; i 
vede ta Amerikos nusistatymą 
kad nei vienam Europos krasz- [ 
tui nevalia kisztis in Amerikos 
krasztu reikalus, ir kad Euro
pos krasztams nevalia nei in 
Pietų Amerika lysti.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto, tu
rėjo savo Metini Bankieta, Va- 
kariene Panedelio vakara, Ne- 
cho Allen lietelyje, Pot.tsville- 
je.

Mrs. M. Sucavage,
385 W. Main Str., 

Girardville, Pa.

BERLYNAS, VOKIETIJA.
—Komunistu Ministerio sūnūs jnžino. O kompanija sako kad 
su savo szeimynele pabėgo isz jįs vįsaį nereikalingas. Kompa- 
rytines Berlyno dalies, kur Ko- nįja sako kad to darbininko vi- 
munistai valdo. Jis dabar ran- jgaį nereikia, nes ant tu nauju 
dasi Amerikos globoje. Sako 
kad jis su savo žmona ir vai
kais pabėgo nuo Komunistu 
nes jau negalėjo pakęsti tos i 
Komunistiszkos valdžios.
Ralph Kaster sako kad gyve
nimas neinmanomas po tokia 
žiauria valdžia. Jo tėvas yra 
Rytiniu Liberalu Demokratu 
Partijos vadas ir ministeris.

inžinu nereikia firmono, nes 
jam nereikia anglių, tai kam 
samdyti darbininką anglis pil
ti, kai nėra anglių ir j u nerei-

I

kia.

ACW

Hud-

own Farm, Harvard, Mass.
Bujokas — Antanas, 1410 E.

3rd st., Cleveland, Ohio.

■ 3410 “ F ” st., Omaha, Nebr.
. . 1 Bytautas — Emma, Erita, 

Rūta ir Bernadeta, 2945 W. 24-

ijunskas—Alfonsas ir Juo- 
177 Portland avė., Roches-

Centre Uly., likos užmusztas 
per troka, pereita Ketverga, 
ant vieszkelio prie Grantville 
arti Ha.rrisburgo. Policija su- 
aresztavo B. O Tiara, 37 metu 
amžiaus driverys to troko, isz 
Bloomfield, N. J. Velionis pri
gulėjo prie Szv. Kazimiero pa
rapijos.

SOVIETAI NESIBIJO
AMERIKOS

Apie penkios deszimts tuks- 
tancziu darbininku straikuos. 
Bet unija sako kad ji gali net 

; szimta deszimts tukstancziu 
darbininku iszszaukti ant šzi- 
tu straiku, ir visa susisiekimą 
ir pramone visame kraszte su- 

! paralyžiuoti.

Jack Jordan, isz Los An
geles, California, yra pa
trauktas in teismą Bermudo- 
je, už tai kad jis to kraszto 
virszininkams nesutiko pa
skelbti savo kompanijos biz
ni ir kaip jis yra vedamas. 
Jis yra dideles kompanijos 
atstovas Bermudoje, kur da
bar yra statoma labai daug

Kai kurie spėja, kad jeigu nauju namu.
! unija paskelbs tas straikas, tai --------------- --------------------- —
gal valdžia insikisz ir privers ER()pLANAS

Dubin s kas — Andrius ir Ma
ja. 5519 S. 33rd st., Omaha.,

. ,,, j y-- . ,, Glemza—Brona ir Rimantas,sL, ('liula \ ista, ( alif. ’
Route 1, Dothill Road, Rock-

, Bliudžius - Mykolas, Elz- vi|]p> Com)
bieta, Regina, Rockledge Faring Kar|a _ Alltanas> 3237 s.
Watertown, Conn. ; Gr(?pn s( , Chicag.o 8, jn.

I Bluvaito — Matilda,.79 N.l Kazakevieziu'S — Juozas,Pe-
Catherine st., Plattsburg, N.Y. i tras, Juozas ir Ona, 5.317 S. 33-

I e '

Bobinas :— Konstancija, Old

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vatikanas, Italija. — Kardi
nolo Josef Mindszenty motina 
sako, kad jai buvo pavėlinta 
tik viena syki aplankyti savo 
sunu Kardinola kalėjime. Jis 
jos visai nepažino. Ji sako kad 
dabar ji negali nei susiraszyti 
su savo sunu ir nežino kur jis 
randasi? Kataliku Bažnyczios 
laikrasztis Osservatore Roma
no spėja kad Kardinolas Josef 
Mindszenty buvo isz Vengrijos 
iszvežtas kur in Rusija, o gal ju 
jau ir gyvo nėra.

Ambasadorius Žuvo

— Jurgis Digrys, nuo 612 
E. Mahanoy uly., likos sužeis
tas in kaira koja per savo auto
mobilio. Gydosi Locust Mt. li- 
gon'bute.

— Gerai žinomas saliunin- 
kas ponas Simonas Kodis isz 
Frackvilles, ana diena, dalyva
vo laidotuves a.a. Jono Želiono, 
ir prie tos progos atlanko ir 
11 Saules” redakcija atnaujinti 
savo prenumerata už laikrasz- 
ti. Ponas Kodis yra musu senas 
skaitytojas ir myli skaityt 
“Saule.” Acziu už atsilanky
mą.

Lawrence Steinhardt, Ame
rikos Ambasadorius Kana
doje žuvo eroplano nelaimė
je, kai C-47 eroplanas nukri
to netoli nuo Ottawa, Onta
rio, Kanada ir užsidegė. Ke
turi kiti žuvo toje paczioje 
nelaimėje. Eroplanas sudužo 
labai tirsztose ūkanose. Vie
nas lakūnas iszsigelbejo isz- 
szokdamas isz krintanczio 
eroplano.

Ambasadorius Steinhardt 
buvo vienas isz musu ga
biausiu dipliomatu. Jis vis 
būdavo skiriamas in tuos 
krasztus kur santykiai būda
vo intempti.

bar mato kad jie negali sustab- darbininkus dirbti, 
dyti Amerika, kuri dabar siun- 
ežia ginklus in Europos krasz
tus ir juos apginkluoja.

Gal Stalinas jau pats mato; ■> 
kad jis tas paezias klaidas yra j 
padaręs ir dabar daro kaip ir 
Hitleris. Jis viską yra paszvenJ 
tęs del kariszko apsiginklavi- ' 
mo, ir dabar jis turi kariauti 
ar žlugti.

Dar ir kitas paaiszkinimas 7 gg 
del tos Sovietu drąsos gali būti! 
kad paczioje Rusijoje neramu,; 
kad ir ten jau viskas verda, ir | 
už tai Sovietai dabar turi ka! 
nors tokio drąsaus padaryti,, 
kad visiems savo vergams duo- Į 
tu apie ka nors rūpintis, ir kad ! 
butu galima juos suvienyti 
priesz koki bendra priesza.

Sovietams nesiseka Kinijoje. 
Komunistams dar nepasiseke 
nugalabinti Kinijos Chiang 
Kai-sheka. Komunistas Mao 
Tse-tung pargryžo isz Maskvos 
in Kinija su tuszcziomis ranko
mis.

Komunistams dabar ir Vasz- 
ingtone karszta, kai Senatorius 
McCarthy pradėjo jiems kaili! 
pilti.

Sovietai gerai žino kad Ame
rika jau ima pati ginkluotis ir 
prisirengti prie karo su Rusija.

Nepamirszkime kad tas Ru
sijos sznipas szpiegas Gubitche 
vas ka tik pargryžo in Mask
va. Mes ji pasiuntėme Stalinui, 
nors gera žinojome kad jis 
daug apie musu kraszta žino.

Ir negalime pamirszti kad ir 
Tautu Sanjungos Sekretorius, 
Trygve Lie buvo Sovietu dele
gatu paskirtas ir iszrinktas in 
ta svarbia ir atsakominga vie
ta. Jis ir dabar ant savo sztabo 
turi labai daug Sovietu Rusi
jos rėmėju. Augszcziausi So
vietu Rusijos žmones su juo su- 
sinesza beveik kasdien.

Tasai yra ponu savo lai-j 
kas tuom laiku gražiai!
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Teisėjas Sveiksta
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NASZLE NUŽUDYTAI

— Readingo kasyk] i u kom
panija pranesza kad kainos ant 
anglių likos atpigintos nuo 
25c ligi 75c ant tono, kaip tai: 
Broken, egg ir nut, 75c., Stovo 
ir Pea 50c., Buckwheat ir Rice, 
25c., Reading Briquets, 75c.

Shenandoah, Pa. — Adomas;
Mickieviczius apie 60 metu j 
amžiaus, kuris gyveno pas po-1 
nia S. Vitkauskiene, 509 E. į

MAHANOY CITY 
Phone 2 

138 E. South St.

. . . PAMINKLAI. . .
POMININKU IR KRYŽIŲ

Parduodame visokius Pomininkus, didelius 
ir mažius, už pigiausia kaina, preke. Kreip
kitės pas mus ypatiszkai arba prisiusime 
musu žmogų in jusu namus.

E. T. Everett And Sons
1893m.)(Uždeta

OFISAI:
SHENANDOAH 

Phone 2-0334 
Shenandoah Hghts.

FRACKVILLE
Phone 25 

Oak & Centre Sts. ¥■ 
w * 
♦<^:*^>>(X¥¥¥:*¥.*;***¥-»‘*K>:*>****+*->‘*¥¥**¥:>[¥¥»'->'*;t'*******'X*>

rd st., Omaha, Nebr.
Kazukauskas — Rout 1, Dot

hill Road, Rockville, Conn.
Kindurys — Stasys, 51 W.

-------- e Warren ave., Detroit 1, Mich.
Jos Namai Apvogti; Ji Kulikauskas — Mare, Vil- 

helmine, Einaldas, Edmundas, 
■3352 “U4’ st., Omaha, Nebr.

Liaudaitis — Leonas, Lisa ir 
Mykolas, 214 E. 21-st st., New

PasmaugtaTOKYO, JAPONIJA. — 
Didelis Armijos eroplanas su . v Itrisdeszimts penkiais zmone-; 
mis, dingo kur nors prie Tokyo 
miesto kalnuose. Ant eroplano 
buvo dvideszimts septyni ke
leiviai ir asztuoni darbininkai 
lakūnai. Lietus, miglos ir vie- 

: sulos trukdė darbininkus ir ki- Policijantai sako kad

PITTSTON, PA. — Asztuo- 
nios deszimts metu amžiaus ba-1 
gota naszle, Ponia Margaret 
Mahon buvo pasmaugta savo 
namuose, kur ji sau viena 
veno.
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Liaudaitis — Alexandra, ir 
Olga, 214 E. 21st st., New York

-------d------ ----- ---- jos 
tus eroplanus kurie jieszkojo brangus žiedas, kuri ji vis ne- 

sziodavo buvo nutrauktas nuo 
jos pirszto. Policijantai spėja m 
kad tas žmogžudis, vagis ja j

to dingusio eroplano. Ant ero
plano buvo vienas Generolo 
MacArthur pagelbininkas.

C-54 eroplanas jau buvo vi
sai arti prie Tachikawa, kur 
jam buvo praneszta nusileisti. 
Daugiau niekas nieko apie ta 

Teisėjas William O. Doug- erOp|ana neiszgirdo. Lakūnas 
las, sugryžo in savo ofisus ii fouvo praueszes kad jis jau le- 
in savo darba Augszcziau- kia virsz 0 Shim salos, fcet kad 
šiame Amerikos Teisme, po nor- nors nes
deszimts menesiu. Deszimts lietus ir miglos sudaro visiems 
menesiu atgal jis buvo labai pavoTn padan?ese vienuolikta 
sužeistas, kai jo arklys pa- valanda tuvo paskutinis pra. 
slydo, parpuolė ir ant jo už- neszjmas nu0 jakuno. Žinios 
siverte. Jam buvo visi szuon- pranes2a, kad visi žmone3 žuv0 
kauliai sulaužyti ir jis kelis tame nelaimeje 
menesius iszgulejo ligoninė
je. |

Kai jis sugryžo in savo 
darba, vienas jaunas ir dar 
neapsitrynes koresponden
tas, laikrasztininkas jo už- •; nas Vyras, bet kodėl tu visa- 
klause: 
jau, pasakyk man, ar tu tik 
rai netyczia susižeidei, ar tu 
norėjai save pasigarsinti ir 
tyczia nuo to arklio nuszo- 
kai?”

L u k o s e v i c z i u s—P r ana s, 3044 
; S. Union avė., Chicago 16, Ill.

Maczius —Adomas ir Kotry
na, 1608 N. 34-th avė., Melrose

Merkeviezins — Vincentas, 
nustvėrė kai ji atėjo nuo vir-l ari joną, Marija, Jonas ir Ri- 
szaus sau pusrycziu pasigamin- niulltas, 5519 S. 33-rd st., Oma- 
ti.

Girtuoklis

Boba — Tu butum ne dur-

Gerbiamas Teise- jos gaiva nulenkęs vaiksz-
- ---- *

ežioj i kaip kokis vagis?
Girtuoklis — Ar tu matei 

kada norugiu“varpas?
Boba — Macziau! Kodėl?
Girtuoklis — Tai matai, 

toks dalykas, kad pilnos var
pos visados nulinkusios, o 
tuszczios staeziai stovi!Priežastis

Ucszvis — Ar žentelis ne- 
galetumai palaukt ant szliu- 
bo su mano dukrele?

Žentelis — Taip, asz galiu 
palaukti, bet mano skolinin
kai nenori laukti!

Cltoada tha ni^td paini

POPULAR

*

FOUNTAIN P E f J
DESK SET

u
¥ ! DB112

$2.75
COMPLETE

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

j — Jeigu kas mylėjo, nesi- 
I gailėjo, o kas daug kalbėjo, ne 
■viena karta gailėjosi.

Susiedai sako kad jie buvo 
mate szviesa naszles kamba
riuose labai vėlai ta nakti, o 
naszle paprastai labai anksti 
eina gulti. Daktarai kurie pri
buvo ir egzaminavo naszles la
voną sako kad ji buvo tik ko
kios trys valandos mirus.

Tas žmogžudis, vagis labai 
gudriai ir rūpestingai savo 
darba atliko, kad policijantai 
nieko apie ji nežino ir nei nein-Į 
spėja. *

•ha, Nebr.
Naglius — Antanas, 7034 S. 

Rockwell st., Chicago 50, Ill.
Preikszaitis—Marijona, Mil

da, Mare, Algirdas ir Jonas, 
5317 S. 33-rd st., Oniahas Nebr.

Rašytinis — Steponas, 18030 
Olympia Road, Cleveland, O.

Rimkus — Antanas, 3933 S. 
Talman ave. ,Chicago 32, Ill.

Rožėmis — Boleslovas, 45 
i Arthur st., Brockton, Mass.

Rozeviczius — Petras, The- 
rese, Angele ir Danuale, 55-38

Antanas, Ž6 Run-
GEN. BRADLEY

APIE TRUMANA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jeigu kas dabar iszdrystu pa
traukti jo dranga Generolą 
Vaughan in kariszka teismą, 
jis ta paezia diena butu kaip 
mažas vaikas pravarytas. Ge- 

! nerolas Vaughan labai gerai, 
žino kad jokis instatymas ne 

Į gali jo paliesti kai Trumanas 
yra jo draugas.

Mes Prezidentą Trumana už
— Nerangus moka rugot, toki pasielgimą negalime pa 

iszmintingas sau rodą duot. girti. ‘

Smalys — Jurgis, 46 Palmet
to st., Brooklyn 21, N. Y.

Snarskis —Leonas Magdele- 
na, Jonas, Irena ir Juozas, 2548 
W. Marquette Rd, Chicago,III.

Švažas — Vitalis, 445 Blec
ker st., Brooklyn 27, N. Y.

Urbonas — Vincas, 1 High
land PL, Yonkers, N. Y.

Vaitkevjczius — Antanas, 44 
Arthur st., Brockton, Mass.

Vileniszkis — Ignas, Janina, 
Ignas, Genovaite ir Jurgis, 767 
American Legion Highway,

! Roslindale, Mass.
—B ALF Imigracijos Kom.
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