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Daugiau Pagelbos Europai
Isz Amerikos
ŽURNALO RASZTAI ■ 

SUIMTI

Iszdave Paslaptingas 
Žinias Per Kara

WASHINGTON, D. C. — ; 
Daug rasztu buvo suimta isz 
“Amerasia” žurnalo sztabo, 
kurie parodo kad to žurnalo 
sztabas baisiai daug žinių žino- 
jo ir Sovietams pranesze apie 
musu povandeninius laivus, 
submarinus per kara.

Vienas tokis rasztas, kuris 
buvo kaip ten pavogtas isz val
džios sztabo, parodo ka Prezi
dentas Rooseveltas buvo para- 
szes Kinijos vadui Chiang Kai- 
shek apie Amerikos kariszkus 
submarinus per kara.

Kitas tokis suimtas rasztas 
parodo, kad buvęs Amerikos 
Sekretorius, Cordell Hull taip 
ta žurnalą buvo invertines kad 
jis ji laike kaip koki szventa 
raszta ant visu reikalu tolimuo
se rytuose.

Szeszi to žurnalo sztabo na
riai buvo suaresztuoti 1945 me
tuose. Bet visi be jokio paaisz- 
kinimo buvo iszteisinti ir pa- r» 
leisti.

Senatorius McCarthy^ szito 
žurnalo sztaba intare ir parei
kalavo, kad Amerikos Slapta 
FBI policija ir pats Kongresas 
visa to sztabo veikla isztirtu.

Jeigu Amerikos piliecziai vi
sa teisybe dažinotu apie szito 
žurnalo ‘ ‘ Amerasia ’ ’ sztabo 
veikla, tai visi baisiai pasipik
tintu ir visu akys butu atidary
tus ir jie pamatytu kokie iszda- 
vikai užima augsztas vietas 
musu valdžioje.

Amerikiecziu Liekanos

r y

Dvi mažos valteles suras
tos ant Pabaltijos juru, kur 
Amerikiecziu eroplanas bu
vo Sovietu lakunu nuszau- 
tas. Amerikos neginkluotas 
Privateer eroplanas buvo 
Sovietu nuszautas virsz Pa
baltijos juru, mariu. Sovietai 
aiszkinasi kad szitas eropla
nas buvo nuszautas virsz Pa
baltijos žemes, bet visi pripa- 
rodinimai parodo kad tas 
eroplanas buvo nuszautas

NORI SOVIETU

VOKIETE INTARTA O

Ainerikiecziai Ja Isztei- 
sino; Vokiecziai Ja Teis s

*a. Valstybine
į

*

MUNICH, VOK. — Vokie- 
cziu teismas dabar .teis Vokiete 
Use Koch už prasikaltimus 
priesz Vokieczius ir Austrie- 
czius karo belaisvius lageriuo
se per kara. Ji bus teisiama 
Liepos (July) įmėnesyje.

Ponia Else Koch keturios de- 
szimts dvieju metu amžiaus 
moteriszke yra intarta už nu- 
žudinima ir baisu ir žvieriszka 
kankinima telaisviu Buchen
wald lageryje. Jie yra kaltina
ma už nužudinima keturios de- 
szimts penkių belaisviu ir už 
kankinima daugiau kaip dvie
ju szimtu belaisviu. Ji buvo 
Vokiecziu suimta kai tik Ame
rikos kariszkas teismas ja isz- 
teisino ir paleido kai ji buvo 
iszbuvus kalėjime 4 metus 
už kitus kariszkus prasikalti- i i mus.

Ji buvo pasmerkta in kalė
jimą iki gyvos galvos, bet Ge
nerolas Lucius D. Clay, kaipo 
kariszkas Gubernatorius suma
žino jos bausme iki keturiu me- 

* tu in kalėjimą. Kodėl szitas 
1 Generolas taip pasielgė sunku 
suprasti. Baisiai daug karei
viu, laikrasztininku ir advoka- I
tu pirsztu prikiszamai priparo- 
de kad szita boba yra kalta, 
kad teismas teisetinai surado 
ja kalta, bet Generolas Clay 
nieko nepaisė ir jos bausme su
mažino. Szitokis Generolo Clay 

j pasielgimas iszkele labai daug 
Uždraudžia Studentams PasiPrieszmimo Amerikoje ir 

net iszszauke Senato tardymą. 
Gerti Svaiginancziiis i Bet nieko isz viso to nebuvo.

Generolo Clay nusprendimas 
buvo galutinis, ir Ponia Koch 
už keturiu , metu buvo paleista. 
Bet Vokiecziu teismas ja tuo-

dzia. Gėrimą
Belgijos Kataliku Partija Lai
mėjo Rinkimuose; Komunistai 
Sumusze Keturis Amerikos Ka
reivius Japonijoje; Harold E. 
Stassen Sako: Reikia Su Sovie- 

I tais Griesztai Pasielgti 
---------------------------------------------- -——

virsz juru.
Amerikos valdžia buvo pa

siuntus kelis asztrius laisz- 
kus Sovietams, bet jie nei in 
viena neatsake.

Tas valteles peržiūrinėja 
Leitenantas Komandorius 
Malcolm Cagle, isz Noxville, 
Tenn., jurininkas Wade My- 
ere, isz Welch, West Virgi
nia ir jurininkas David 
Fenstamaker, isz Akron, 
Ohio.

KOMUNISTA1
JAPONIJOJE

WASHINGTON, D. C. — Amerikos 
visa Užsienio Tvarka dabar yra permainy
ta ar mainoma. Amerika dabar jau taip 
insivelus in Europos klausimus ir reikalus, 

tu Užsienio
pareigu nusikratyti, bet turi vis giliau ir

KOLEGIJA PANAI-

PAMOKINTI KINA SALIUNUS

CARBONDALE, ILL.
Harold E. Stassen, Pennsylva- 
nijos Universiteto Prezidentas 
per savo prakalbas in Carbon
dale, Illinois staeziai pasakė, 
kad jau laikas mums savo dan
tis parodyti Sovietams. Jis sa-į 
ko kad Amerikos Atstovai jau 
dabar prakiszo ta taip vadina
ma “Szalta Kara” su Rusija, 
ir kad dabar laikas karinin- 
kams stoti in Dipliomatu vieta. ra. uždrausta studentams par-

Jis sako kad Sovietai tik vie
nokias prakaltas ir viena kai-Į 
ba žino ir pripakinsta: ‘‘Tai 
kariszkos jiegos prakalbas, ka
rabinus ir kariszkus ginklus.”

Jis toliau sake, kad Amerika 
neturi jokio savotiszko nusista
tymo, bet vis laukia pažiūrėti 
ir pamatyti ka Sovietai darys 

Princess ar sakys. Jis sako, kad dabar 
Anne vieszbuti, hoteli. Ji tenai jau laiKai mums pasakyti Rusi- 
yra skolinga $255.25. Jai ir nelaukti insakymu isz

Ji norėjo su czekiu užsimo-' ^remlino.
keti, bet vieszbuczio savininkas’ Jis toliau perspėjo, kad da- 
nenorejo priimti jos czeki. Ji bar visam Amerikos krasztui 
szitame vieszbutyje buvo iszgy-: gresia pavojus, kad kitas karas 
venus szeszis menesius. Szita bus ant musu krantu ir in musu 
raszytoja yra paraszius kelias kraszta! Jis sako kad tokio pa- 
labai garsias knygas ir turi ga-' vojaus mes nepatyreme nuo Į 
na savo pinigu, bet iszrodo kad 1812 metu. Jis sako, kad per 
ji susikirto su szituo vieszbu- pastaruosius penkis metus mes 
ežio savininku ir taip iszkilo viską prakiszome, stengdamie- 
visas tas ermydelis. j si gerintis Sovietams. • j

RASZYTOJA
SUARESZTUOTA

Neužsimokejo Savo 
Bilos

SALISBURY, MD. — Garsi 
raszytoja, Ursula Parrott bu
vo suaresztuota kai ji ėjo in 
traukinio stoti, norėdama isz-| 
važiuoti in New York miestą. 
Ji buvo suaresztuota in Del
mar, Delaware, už tai kad ji 
nebuvo užsimokėjus už savo 
kambario- bila in ~

Gėrimus

STATE COLLEGE, PA. — y — ‘
Pennsylvania Valstybine Kole- jaus suėmė ir dabar savotiszkai 
gija iszleido Insakyma, kad teis.
Studentu Draugystėms už
drausta laikyti saliunus ar ba- KUR BUS KARO 

LAUKAS ?sineszti svaiginaneziu gėrimu.
Veikiamasis Prezidentas J.! 

Milholland pareiszke kolegijos 
pasipiktinimą, kad per daug 
studentu dabar girtuokliauja 
ir rengia vakaruszkas, kur visi 
per daug iszsitraukia.

Jis sako kad szitokis Insta- 
tymas buvo reikalingas, nes da
bar daug daugiau jaunu stu
dentu randasi kolegijoje, negu 
pirmiau ir kad po szito karo, 
teveik visi pradėjo per daug 
gerti!

State College miestelyje ne
valia parduoti sznapso, nors 
alus yra pavėlintas. Bet, Stu
dentu Draugystes ir patys stu
dentai to Instatymo visai ne- 
paisindavo.

Policija jau daug kartu skun
diesi Kolegijos Virszininkams prieszinosi.
apie studentu girtuokliavimą. ; (Tasa Ant 4 Puslapio)

Kaip Toli Amerika 
Trauktųsi ?

TOKYO, JAPONIJA. — Ko- 
munistai Japonijoje surengė 
kelis sukilimus ir valdžiai pa- 
siprieszinimus, ir sumusze, ap- j(a(J LJJįj negali S3VO

i daužė keturis Amerikieczius 
kareivius.

Kai prasikaltėliai buvo suim
ti, Komunistai grasino per
smurtą užsipulti ant Amerikos
kariszkos valdžios. Jiems bu
vo grieszti pasakyti nurimti ir 
nutūpti. Kai jie pamate Ame
rikiecziu karabinus ir suprato,

J kad ežia jau nebaikos, jie labai
’ greitai nutupe ir nutilo.

J u prasiszokimas isz kurio
nieko neiszejo labai jiems da
bar pakenkia per rinkimus, nes
daug žmonių pamate kad Ko
munistu Partija Japonijoje yra 
bejiege.

Spėjama kad daug tos Ko
munistu Partijos Vadu dabar 
gaus nubausti nuo paežiu Ko
munistu, nes jie klaida padare 
ir apsiszauke.

Dean Ache

BELGAI BALSUOJA

nei
Su-

kai

Ketvirtas Balsavimas
Kaslink Karaliaus

Sugryžimo

BRUSSELS, BELGIJA. — 
Bergai dabar jau ketvirta syki 
balsuoja ant klausimo ar susi
grąžinti savo Karalių, Leopold.

Iszrodo kad Belgai mažai 
paiso apie tuos rinkimus ir ma- 
žai rūpinasi szituo klausimu.

Kataliku Partija nori susi
grąžinti Karalių Leopold; Kai- pristatyti.

Kai Amerikos Sekretorius 
sonas sugryžo isz Europos, jis savo Rapor
te Piez. Trumanui ir Kongresui pranesze, 
kad musu krasztas turi dar daugiau viso
kios pagelbos suteikti Europos krasztams.

Dabar bus nustatyta, kad visi Vakari
nes Europos krasztai turės naudoti tokius 
paežius ginklus, kad butu galima isz net 
kurio kraszto pristatyti tu ginklu. Reisz- 
kia, bus suvienytos kariszkos jiegos.

Paskui, Amerika yra pasižadėjus gink
lais dalintis su kitais krasztais, kad vieni 
turėtu gana ginklu del eiliniu kareiviu, ki
ti gana kariszku laivu, dpr kiti gana ka- 
riszku croplanu. '

Dar toliau, Amerika yra pasiryžus su
daryti Prekybines Sutartis su asztuoiolika 
Europos krasztu. Amerika stengsis užmegs- 
ti Prekybinius Santykius ir su tomis Tau
tomis kurios nepriguli in Atlanto Sutarti.

Net ir visu krasztu fabrikai turės sa- 
'vo maszinas taip suderinti, kad butu gali
ma isz kurio kito kraszto maszinas ar maszinu

PARYŽIUS, FRAKCIJA. — 
Per visus mitingus ir pasiszne- 
kejimus apie Vokietija, Vaka
ru Europa ir apie Rusija, Pran
cūzu atstovai per daug nepasi
tikėjo nei ant Amerikos, 
ant tos Atlanto Kariszkos 
tarties.

Daug žmonių nesuprato
Prancūzai taip baisiai ir atžag- 
riai prieszinosi Anglijai ir 
Amerikai ant Vokietijos atsta
tymo. E et tie, kurie pažinsta rieji prieszinasi. Ir supranta- 
Prancuzus ir nors kiek žino mas dalykas, kodėl Kairieji 
apie Prancuzijo praeiti, labai prieszinasi, nes jie tikisi, kad 
gerai supranta kodėl jie taip jeigu jiems pasiseks investi sa- . . . . . .

votiszka Demokratija, tai bus CZillS pasilikti Europoje ir Rusijai kelia pa-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Visi szitie Nusistatymai parodo, kad 
Amerika jau be jokiu baiku yra nusista-

(Tasa Ant 4 Puslapio)



Komunistai Rytinėje Vokie
tijos dalyje tyczia iszleidžia vi
sokias žinias- apie naujos Vo
kiecziu armijos galybe, kad te
nai jau randasi pustreczio 
szimto tukstanczio ginkluotu 
Vokiecziu kareiviu. Bet musu 
agentai Amerikos KaroSzta- 
bui Berlyne užtikrina kad ta 
nauja Komunistu Vokiecziu ar
mija susidaro isz ne daugiau 
kaip penkios deszimts tukstan- 
cziu Vokiecziu, ir kad jie labai 
prastai apginkluoti, •k

■ • • • • T-

Bet Amerikos Karo Sztabas 
vis tikisi kad Sovietai kurstys 
ir net stumte stums tuos jau
nus Vokieczius prie rubežiaus, 
kad iszkiltu susikirtimas ir 
kad nors keli tie Komunistai 
jVokiecziai 'butu Amerikos ka
reiviu nuszauti, kad tada butu 
galima kalbėti apie kankinius, 
muczelninkus.

vargiai kur rasime Vaszingto
ne. Jis vienas daugiau gero nu
veiktų, negu visi musu tie Dip- 
liomatai ir tie musu Senatoriai, 
kurie Europos žmones tik su
pykina ar papiktina.

Indijos Ambasadorius gero
kai užsilinksmino ir iszsitrau- 
ke saliune ir paskui susikirto 
su Anglijos buvusiu karininku. 
Karininkas mandagiai atsipra- 
sze pasiaiszkindamas kad jis to 
Pono Ambasadoriaus nepažino. 
Bet Pono Ambasadoriaus Os
car Tascheret szventa asmeny
be buvo inžeista. Labai gaila 
kad tokis garbingas žmogus 
nemokėjo garbingai pasielgti.

Anglijoje geras cigaras 
kasztuoja pustrėczio dolerio.

Prezidentas Trumanas pata
ria mums apie taika ir ramybe 
svajoti; Amerikos Sekretorius 
Dean Achesonas pataria gink
luotis ir karo laukti. Argi ne
butu patartina kad tiedu musu 
vadai pasiszneketu ir mums 
viena patarima duotu?

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

SUGRYZIO
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Jiegu ji nieko nepadėtu, 
tai bent ne kiek nepakenktu! 
Atsake kunigas.
metu sunkiai pasirgęs asz vi
si szkai atsivercziau. Gresian- 
czioji mirtis mane suartino su

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės ląi-

Ir taip puse me, per neatsarguma in balta

gydytojui pakviesti. Ruoszesi Dievu. Ir ko asz neiszmokau isz 
mirti. Laiko buvo daug.

vergija, Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniū, Apie 

' mirimą, saule, menesi, žvaigž-

Nors Sovietai jau ne taip 
drąsiai kalba apie ta marszia- 
yima in Vakarine Vokietijos 
puse, nes tėvai tu jaunu Komu
nistu Vokiecziu yra dabar la
bai susirupine ir draudžia savo 
vaikams -per daug dalyvauti 
tokiuose parengimuose.

Iszrodo kad dorove jau din
gus Vaszingtone. Tarp visu tu 
instatymu ir pareiszkimu, visi 
tie musu ponai pamėtė ar kur 
nukiszo tuos senus, jau jiems 
isz mados iszejusius Deszimts 
Dievo Insakymus.

Sovietams jau nepatinka Ko
munistu Kinieziu laimėjimai, 
nes jie jau ima per daug stiprė
ti. Sovietai bijosi kad jie nega
les tuos Komunistus Kinieczius 
isuvaldyti.

Vienas biznierius szitoki pa- 
garsinima inclejo in savo szto- 
ro langa: “Neikite pas kitus 
biznierius kad jie jus nusuktu; 
ateikite pas mane.”

Amerikos Sekretorius, Dean 
Achesonas Europos krasztams 
yra pasakęs kad visi jie turi 
daugiau pinigo ir prakaito pa
aukoti karabinams ir ginklams 
ir mažiau maistui. Jis taip da
bar pataria ir Vaszingtonui, 
kad in tuos- krasztus siunstu 
mažiau mastio, o daugiau ka- 
riszku ginklu.

Kataliku darbininku unijos 
dabar jau susitaiko su Socialis
tu darbininku unijomis, priesz 
Komunistus.

Vienas kunigužis, 
Owen, trisdeszimts 
metu amžiaus Evangelistas, 
kuris save vadinasi “Vaiksz- 
cziuojancziu Szventu Rasztu,” 
buvo suaresztuotas Indianapo
lis mieste. Jis važinėjo po mies
tus skelbdamas savo “Szventa 
Raszta” ir su savimi vežiesi 
szesziolikos metu mergaite, 
kuri su juo gyveno kaip su že- 
notu vyru. Ji prisipažino kad 
ji su juo gyveno svetimoterys
tėje, bet ji sako kad jis tikrai 
tiki in Szventa Raszta, nes jis 
jai buvo uždraudęs- gerti ar rū
kyti.

Jerry 
septynių

Kai mokyklos užsidarys ir 
kai daug studentu baigs moks
lus, tik mažas skaiczius ras sau 
darba.

Pypkes Durnai
Trumanas dabar visus rami

na, kalba apie taika, nieko ne
sako apie kara. Kaip Mes Gyvename

Karo Sztabas nori, daugiau 
pinigu. Trumanas sako kad 
Karo Sztabas gaus mažiau kita 
metą.

Tautu Sanjungos Sekreto
rius Trygve Lie buvo nuvažai- 
ves pas Stalina. Jis nei daugiau 
nei mažiau gavo kaip ir kiti 
kurie tenai buvo nukeliave. jU’ž 
jo darba ir už ta kelione mes 
jam kaip mokytojas mokiniui 
paskirtume guzą, arba nuli.

Trumano prakalbos labai ge
rai pasisekė. Kai jis Vaszing- 
tone tupi su visiais savo drau
gais patarėjais, tai jis iszrodo 
ne savo vietoj, bet kai jis važi
nėja po žmones, tai jis jau vi
sai kitas žmogus.

Argi nebutu Amerikos žmo
nėms labai gerai ir visam 
krasztui in nauda, jeigu Prezi
dentas Trumanas taip pavaži
nėtu po Europos krasztus? Juk 
geresnio politikieriaus mes

Svarbiausias gyvenimo tikslas 
nėra nei turtas nei garbe,

Bet teisingumas ir pasitikėji
mas,

Kurie mus varda garbina ar 
niekina.

Jei mes galime pasiekti savo 
tikslą,

Kuri mes taip augsztai laikome 
Mes galime skaitytis turtingais 
Ne vien tik pinigais, 
Bet ir amžinais draugais.
Turtas, mokslas, nieką reiszkia 
Bet draugiszkumas su susie- 

dais
Ir su teviszkes draugais 
Vis parodo musu szirdi 
Ir mus draugiszkaja meile. 
Mokslą, turtas nieką reiszkia 
Jei nemokam prieteli užjausti. 
Auka daug daugiau mums 

reiszkia,
Negu mokslas ar didžiausi 

turtai.
Mokslas, turtas ir kitos 

kvarabos

Jis knygų, tai man iszaiszkino lo jes įr ppus dangiszkus kimus,1 
pradėjo giliau manstyti. Ir taip von paAloszkuai liga. Jau at- Mesz|a.vežis> Grapas apie Eg-| 
^aigiuoa miitis jam stojo leidau asz visiems, kurie mane į* j^rįju0Įas įr Uosis, Budyne,i 
priesz akis baisiausiose spal- suvedžiojo. Dovanok ir tu man, Puiki pasiskaitymui knygute.’ 
vose. “Ka rasiu numiręs?” Vis kad asz tave privedžiau prie' 
labiau kvarszino jo galva tas 
grasusis klausymas. Sanžine 
pradėjo iszmetineti visas pra
eities suktybes, padarytas 
skriaudas.

— Tada prisiminiau, pasa
kojo toliau szeimininkas, jog 
ir tave tik asz busiu isz doros 
kelio iszvedes. Juk kas, saky
davau, dabar ji galėjo nubaus
ti, policija nesugavo. Bedievy
be man nedave patenkinanezio 
atsakymo. Visos abejones isz 
naujo sukilo. Ir tik dabar asz 
pasimaeziau kaip lengvai asz 
pasitraukiau nuo tikėjimo, 
kaip greitai intikejau suve
džiotoju liežuviams. Da labiau 
asz nustebau iszgirdes, kad 
vienas gerai pažinstamas neti
kėlis. Juk ir pats turbūt paži
nojai advokata Lukaiti! Nese
nai mirė, priimdamas Szv. Ko- j 
munija! i

— Negalimas daiktas! Su-j
szuko Vincas. ' f <11 ‘

— Greitai galėsi pats insi- 
tikinti. Nusivešiu paskui in jo 
namus. Toks atsivertimas 
mane padare nepaprasto in- 
spudžio. Juk jis mokytas, o asz 
tik nesąmoningu plepalu bu
vau prisiklausęs. Laike turė
jau net perdaug kad rimeziau 
pagalvoti. Mirties ^zmekla ma
ne -baugino ir man reikėjo ryž
tis. Bet ir pragaras tur but ne
snaudė. Manyje susikovė abe
jonių bangos.

— Nakti asz net bijodavau 
viena pas ji būti, kai jis imda
vo lovoj blaszkytis, dejuoti! 
Pertarė pati.

— Ak, tai da prisikentė
jau! Sakiau jau ne pragare taip 
baisu nebutu.

— Ak, ir asz tai nesyki jau- 
cziau.

— Bet ka Dievas myli, tam 
ir kryželi duoda! Kalbėjo to
liau Girinis. Draugai apleido. 
Visas savo knygas liepiau su
degint, taip asz ju nekeneziau. 
Asz neiszkencziau ir szaukiau- 
si kunigo! Pati drauste draudė. 
Mane kad asz proto nustojau. 
Bet pasakius, kad asz ne ne
manau iszpažinties eiti, sutiko. 
Ir asz ne ėjau. Kunigas man ne 
nesipirszo. Jis tik retkareziais 
papasakodavo apie tai kokiu 
ligoniu jis yra mates. Ramino 
pagijimu. Atneszdavo vaistu. 
Ir nedaug tekalbėjo apie tiky
ba. Asz paprasziau, ar jis man 
negalėtu ka papasakoti apie 
atsivertėlius. Ir jis man kalbė
davo apie garsuji Francuzu po
litika Brunetier’a, kuri suža
vėjo tikineziuju susiklausymas. 
Sake kaip Huysmans’a patrau
kė prie Kataliku tikėjimo gra
žios apeigos, garsuji Prancūzu 
raszytoja Bourget’a, nesimai
nantis Bažnyczios mokslas. 
Primine jog da nesenai Italijo
je atsivertęs koks tai raszyto- 
jas Bedievis, kuris atitaisyda
mas praeities klaidas parasze 
“Kristaus Istorija,” kuri grei
tu laiku prasiplatino iki 40,000 
egzempliorių! Bet man labiau
siai patiko raszytojaus Coppee 
atsivertimas. Ji intikino toji 
paguoda, kokia gausiai teikia 
tikėjimas visiems prispaus-

100 puslapiu. 25c.
No. 162 Trys istorijos apie’ 

Baisi naktis, Dzuoko pasaka,! 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo- į 
gus. 121 puslapiu. 25c.

i No. 166 Trys istorijos apie į 
i Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta; 
! malda vargszo, Geras Medėjus.! 
115c

No. 172 Dvi istorijos apie; 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie ! 
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

Į No. 173 Trys istorijos apie į 
i Talmudo paslaptys, Du Moki-; 
i niu, Kam iszdavineti pinigus, i 

KATALOGAS Į 45 puslapiu. 15c. ' j
V ]V V C TI N°‘ 175 Pasiskaitymo kny-
lY 11 1 VI i , Į£uczįos žemaites vaizde-

Visi pirmieji Katalogai dabar' lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

tokiu baisenybių savo suve
džiojimais ir suktybėmis! Bai
gė savo iszpažinti susigraudi
nęs Girinis ir puolė priesz ji 

i ant keliu.
■ Vinca lyg stabas isztiko. Ne-; 
| žinojo ne kas su juo darosi.
Galva jam susvaigo ir jis be są
mones griuvo in sofa.

Kada jis atgijo, jis pirmiau- | 
šiai pamate rūpestinga Girinio ! 
žvilgsni.

— Teveli, atleisk man, nes 
asz nežinojau ka daras! 
Sznabždejo Vincas.

— BUS DAUGIAU —

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

No. 176V2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus, 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal 
du knygele, pavesta visos Lie 
tu vos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso rįa^ anį m > įg coliu *plo- 
10°- ' ! ežio per 23% coliu ilgio. Po

No. 197 Graudus Verksmai' 35c>j arba 4 už $1.00.
arba Pasibudinimas prie Ap? 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu-

! su Jezuso Kristuso. Knygute 
j reikalinga ant Gavėnios. Pagal

Kitokios Knygos

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

i No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin-
■ go Medaliko Dievo Motinos 
r Garbei. 10c.
; No. 203 Knygute, Tretinin- 
; kili Seraphiszkas Officium. 10c

No. 205 Sieniniai Kalendo-

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tin
senoviszka būda 10c., pagal numeri knygos. Pinigus sius
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu- Money-Order 
ka musu Iszganytojaus Jezuso Money-Orderi,

iu
ISTORIJOS, PASAKOS, 

APYSAKOS, IR T. T.

j susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap-

kite per paczto Postal Note,, 
arba Express 
o jeigu norite 

Kristuso, peraszyta isz gro- pinigais siusti, tai reikia užre- 
matos rastos grabe musu iszga- gistruoti laiszka su pinigais, 
nytojaus Jeruzolime. 10c. . ! Nepamirszkite dadeti 10$

No. 200 Eustakijuszas. Isto- ekstra del prisiuntimo kasztu. 
rija isz pirmutiniu amžių krik-I Visi Money Orderei ir pini- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c. i gai, o ir visi laiszkai visada tu- 

No. 201 Istorija apie Amži-; ri būti siusti vien tik ant szio
| gavikai apgauna žmonis, Prie- į na Žydą. Jo kelione po svietą1 adreso:
’ tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir ' ir liudymas, apie Jezu Kristuj SAULE PUBLISHING CO.,
Paveikslai. 15c. i 20c. Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

No. 134 Dvi istorijos apie. 
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko-! 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c. <

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

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 142 Trys istorijos apie j 
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- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
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
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

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

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

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25 c.

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

apie
Nuo

apie

Mažai reiszkia, niek neduoda, tiems ir apleistiems ligoniams. 
Kai mus draugas praszo 

pagelbos.
Asz skaicziau ir daug galvojau. 
Užsiminiau apie iszpažinti.



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

SUGRYZIO
(Tasa) j Petrukui net laiszkas isz ran- Į 

ku iszkrito. Visi nusigando ir! 
— Po iszimtais! Tai da nia-! iszverte akis. Tete visas nu-i 

no nervai susilpnėjo. i blanko ir sukniubo ant žemes. Į
Nuvargusi jo galva negu-j Kruvinomis aszaromis pravir-Į 

ežioms nusviro patalan. Jis už-j ko visi jr rekem kiek tik kas 
migo. Tik sztai priesz ji lyg! galėjom.
baltas szydas butu, lyg skai-į Subėgo kaimynu. Tete pa- 
drus debesėliai. Tolumoje pa-i guide apt lovos ir laistė vande-i 
sirodo skaidrus debesėliai. To-! niu. Jis atgijo ir pravarė savo 
lumoje pasirodo koks tai per-į klaikias akis:.._..! . . . i— Ir kam reikėjo, tas kojas 

bueziuot! Prasznabždejo jisai 
po valandėlės. Jis žmogžudys!! 
Tetėnas niekai! Netikėkit! Jis! 
man syki panjelavo. Asz ga- Į 
niau ir jis pamelavo. Žmogių- ’

I Jis bego už akiu. Veizimas: ranka. Jis bego tekinas
! apsistojo. Tik dabar jis p am a- juos.
] te, kad vežime sėdėjo du ponai
i su auksztomis
skrybėlėmis. Tai ne Dievas.' — Ko nori vaikeli ? Paszne- 
Jis sustojo. Anie mostelėjo su kino jie Antaniuka.

Tai bus Vincukas! 
blizgancziomis' but jis mane bus pažines.

Tai ne Dievas, i

pus! Žmones džiau
i palaimintasias 

Turi vienas Šakaliu

matomas szeszelis. Tai mote
riszke. Juk tai mama. Sztai 
tai ji aiszkiai žiuri iii ji tuo pat 
maloniu savo žvilgsniu. Bet 
kaip gilus tas jos žvelgesys. 
Rodos ji visa jo duszia per- 
szviete. Bet kas, ji nulindo.; dys. Cha-cha-cha. Prakeikti te-! 
Užsidengė veidą ir laužia auk-! vai.
sztyn rankas. Regėjimas nyko!

Suszuko Sa- važiuoju in Amerika. Leiskit. 
Ir kam reikėjo, in kojas bu
eziuot. Cha-cha-cha!

— Jis klajoja! Kalbėjo Vi- 
szakis.

— Kad tik jam protas ne- 
pamisztu! Sake eidamas namo

i Szilinsi. Juk vyras kai ąžuolas, 
jis nelinksta kai nendre nuo 
mažu audreliu. Bet vienas smū
gis ji yisiszkai gali palaužt.

Kleja neapleido. Po nakeziai;4 . . . . * net padidėjo. Ligonis atsikėlė.! 
Erne vaikszcziot ir bėgiot po 
laukus. Jis tebesznekejo “sa
vąsias.”

Tete visiszkai iszejo isz pro
to!

— Tik kam in tas kojas rei
kėjo bueziuot. Jis nužudė žino-į 
gu. Prakeikti! Kaip gražios!

'pievos. Kodėl nelyja, nepuezia 
ti! Kur revolveris? Bet kam? i didelis vejas. Vakaras, in ko- 
Tie užmusza mane kiti! Tegu jas. Neverkit vaikeliai, pareis 
žino visi koks asz esu niekszas, mama! Nuveskit mane in ka- 
kaip esu visas supuvęs! j pines, cha-cha-cha! Einu, in|

— Sziandien asz važiuoju'Amerika.
tuojaus in Chicaga! Tarė, rytai Jis buvo pavojingas pami-1 
jis griežtai savo pirszliui. Asz szelis. Namus nupirko koks tai į 
tunu užbaigt savo sanskaitas. : Amerikantas už skolas. Mus

Ir nei kiek negaiszuodamas iszvare pas svetimus, ganyt!! 
iszpyszkejo Chicagos linkui. ' Vyriausiasai Juozas buvo vais-

— Bet, kagi reiksztu tas ke. Muszyje ties Vilniun ji sun-
nepaprastas sapnas?! Vis gal- kiai sužeidė. Dabar jis gulėjo 
vojo Vincas. I ligoninėj ir mokėsi. Kiek pasi-

\ ! taisės Kaune lanke suaugusiu
Jau visa saaivaite praslinko gimnazija. Gavo žemes. Neeme, 

po mamos laidotuvių.
spėjom nusiraminti, kaip sztai' piktojo Amerikanto 
gaunam laiszka. Laiszkas isz' 
Amerikos! Net isz džiaugsmo! 
paszokom!

— Mamyte! Sztai laiszkas: 
nuo Vincuko! Net sukliko 
Onute, visai užsimirszius.'

— Tetuk, tetuk! Sze laisz
kas. Kur tu?

Tuojau subegom visi. Ne ne- 
pasijutom kai Petrukas atple- 
jszeir eme pamažu skaityki:

— Prakeikti tėvai!
“Su jumis jau asz nutraukiu 

visus giminystes ryszius. Ju
su sūnūs žmogų nužudė! ’ ’

— Mamyte! 
kalinis ir pabudo.

— Ar ežia sapnas ar ka? Ne, 
tai negalėjo but! Juk taip aisz- 
kiai ji žiurėjo. Kaip giliai ji 
permato mano vidų. Taip skau
džioj valandoj toks sapnas ar 
apsireiszkimas. Ka tai reik- 
sztu? Kodėl jis apie tai nera
do knygose?

— Ne, reik užsiraszyt! Tik 
dabar tamsu. Rytoj. Ir pasi
rėmęs ant lovos jis giliai, giliai 
užsimanste. Tik dabar jis pa
juto begalini nerimansti.

— Asz žmogžudys! Tėvus 
paniekinės, pamynės po kojo
mis dora jir tikėjimą. Tiesa, 
jau man ir nelemta bus atsi
versti. Jau negaliu, tikėjimas 
pertamsus!

— Tik greieziau nusižudy-

Ne, jis meluoja! Asz tuo.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

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

Tiktai,. . . $1.00-
Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:
Saule Publishing Co., 

Mananoy City, Pa.,U.S.A.

Da ne- i Parėjės namo iszsiprovojo isz
► szeszis 

margus. Pastate trobeles ir pa
liko Petruką ūkininkaut. Ru
dos kunigėlis davė Petrukui 
knygele apie soda. Ir jis užsi- 
veise dideli medelyną. Norėjo 
ežia atsiimti ir tete, bet jis ne- 
ejo. Jo negalėjo iszvaryt isz se
nųjų namu. Dažnai ji muszda- 
vo. Mes negaledavom ątgint, 
Juozas mokinosi Kaune. Visi 
mus vadino kvailiais. Kaip ne- 
smagaau! ' į

Amerikietis su visais byli-! 
nejosi. Buvo labai piktas. An
tanukas ganė jo karves. Nega
lėdamas kitaip mokytis, bent i 
elementorių nesziojosi po! 
skvernu, ir nusitaikęs kai .ji | 
nieks nemato skaitydavo, skai
tydavo.

Syki buvo graži Birželio die
na. Antanukas ganė galvijus. 
Jis skaitė. Tik žiuri kad keliu, į 
kas važiuoja su blizgancziu ve-' 
žimu ir szirmais arkliais. Suki-' 
lusiu dulkiu debesys neleido 
jam gerai inžiureti, kas viduj į 
sėdi. Bet ties galvomis jis aisz-1 
kiai mate tokius blizganczius 
ratus, lygiai kaip szventujuj 

- paveiksluose.
— Ugi mažu Vieszpats Die

vas atvažiuoja ta Amerikanta 
į iszvaryt isz musu namu?, 
! Blykstelėjo jam mintis. Pala, 
! asz bėgsiu bent papraszyt, kad i 
Jis ir tėtuką iszgydytu.

V

BALTRUVIENE

Keletą moterėles su 
sportukais,

Autobiliu iszkeliavo, 
Taigi in kita miestą, 
Užtruko ligi vėlybai 

' naktyje,
Kaip namo parsibaladojo, 

Da in viena vieta 
užėjo, 

Viena prikibo, prie 
saliuninko mergele, 

Jieszkodama priežasezio,
O mergele girtuokle 

pastūmėjo, 
Ta augsztienyka iszsirioglino.

Ir ka boba pradėjo 
daryt, 

Su nagais merginai 
dre.se draskyt, 

Daug juoku isz to 
turėjo, 

Kaip moterėles po 
saliuna straipinejo.

& * * 
Jau velneva darosi 

kitose apygardos, 
Jeigu mergelios už 

guzule imasi labai, 
O reike žinote kad 

daug kasztuoje, 
Tai toji trauke gerai 

mergele.
Mat prislėgusios blaivai 

užsilaikyt, 
Jokiu gerymu in 

burna neimt, 
, Kol ateis in metus.

Žinoma, jeigu kas 
mato, 

Jau isz tokiu,
Vyras nauda neturės.

Kaip su tokiu 
blaivininke apsives.

O nekurios ir kitoki 
geryma trauke, 

Nei nesusirauke.
O isz Schuylkilo 

keletos valkatos,
Isz tu ne bus geros 

motinos, 
Yra teip netikusiu.

Nuo dorybes atlikusiu.
Sėdi prie kelio nieko 

nepaiso, 
Pravažiuojencziu bambiliu 

pavežyti praszo, 
O jus begedes,

Ar jau kipszas apemes.
Kur jusu dorybe, 
Ar visai neturite, 

Ant paleistuviu iszžiurite, 
Ar manote greieziau 

vyra gausite, 
Bet, visai susivalkiosite, 
Ligonbuteje pasibaigsite.

Prisakymus laužote, 
Ant tėvelius nepaisote, 

Da už gyvasties 
iszstenesite.

Kaip bausme nuo 
Dievo aplankysite.

Da turiu ir daugiau, 
Bet kitu kartu 

pasakysiu ka tik žinau, 
Sziandien da nutylėsiu, 
Vietos neturiu daugiau 

netalpy-siu.

SKAITYKITE “SAULE”

— O kam mirti? Dabar 
kaip tik turėtum pradėt gerai 
gyventi ir isztaisyt praeities 
klaidas! Aiszkino Girinis, pa
raginęs paezia, kad ji ka nors 
pagamintu svecziui užkasti.

— Kaip tai jus mane vai- 
szinat’? Gyventi! Kalbėjo nie
ko nenusivokdamas Šakalinis. 
Tai nesuprantama.

— Ar tai tamsta da ne esi

pamaldos. Visi 
tamsės- j 

sienos prisiszliejes žiurėjo' 
-! kaip da il«*ai meldėsi ji taip la-
* bai nustebinusieji žmones. Jis’

I .. - -v
aižė1 jaugi tai butu jie?! Baznyczio- 
Til<! je, galvojo jisai, žiarėdamas in 
plo-isave ir in kitus, lyg norėtu in- 

nais jau gerokai nudėvėtais, sitikint ar tik jis nemiega,
betgi “iszeiginiais” drabuže-' 
liais, trauke paskui save nau-1 skirstėsi. Vincas prie 
jinteles rogutes Novos linkui, ries 
Padanges žvaigždutes, links-! 
mai mirgėjo. Visose bakūžėlėse

O ar manės jus nepažys-’ szviete langai. Szypsojos ir norėjo iszeit paskui juos ir pa- 
! linksmas pamiszelio veidas. Jis1 klaust kokio nors žmogaus isz

Ne kiek! Atsake visisz-į negirdėjo ne kaip ledas brasz-i užpakalio, ai’ tik jiedu ne Giri- atsivertęs? Juk rodos buvai 
kai nustebę keleiviai. ĮCo tujkejo, ne kaip kaimu szunys lo-; niai. Bet sztai jau ir visi iszsi- 
nori? ! jo. Jis važiavo in Ametika, to skirstė, o jiedu da klūpojo.

tarė su- jam ir užteko. Invažiavo in pa-j Vinca szaltas prakaitas iszpy-l

A tai jus ne isz Ameri
kos?

j tat ?

Isz Amerikos, tai kas?

sziandien bažnyczioje ?
Asz tik taip buvau užejes.

! Norėjau apsimanstyti kaip ežia.
le kada jiedu pakilo eiti ir! geriau atsiteisus ir pasidavus 

Ir kam jis in tas kojas! ypacz kada pareidama mote-Į policijai.
’ ' l ji pažiurėjo.! — Jau nekalbėk, tamsta,
' >’ jiedu ji pažino'apie policija. Asz džiaugiuosi,

i su Dievo
— Ne, asz pats einu ir pri-ipagelba tamsta padaryti geru 

subavoĮ sipažystu! Griežtai nutarė jis! Kataliku kaip
lyg! iszeidama.

i — O tai tas pats bus! Gnu-į rodos stebėjosi isz taip liepa-į — Atsipraszau.
į te ir taip sake, kad pyrago jis! prasto reginio. Tik menulio Į tamstos ne
parvesz. Beje, blogi žmones J apszviestas pamiszelio veidas‘-giai paklausė Vincas.

i mums rasze, kad jis žmogų mu- j szypsojo ir rodos da sznabžde- 
! sze. Juk tai neteisybe!?
į — Ka jis musz, ka jis vo.”
musz! Juokavo vienas krapsz- *

| tydamas isz keszeniaus keletą’ Sztai jau Vincas ir Chicago j. Į — Asz esu Vincas Sakali- 
smulkiu sidabriniu. Sze tau jis! Jam rodės kad visi tik in ji ir ' uis, szaltai mėgino atsakyt už
tildavę lauktuvių. Į žiurėjo.

i Ir Amerikiecziai nubildėjo į nuo ko ežia bepradeti, ar nore- jo. Girinis net pajubdo.
i vieszkeliu, džiaugdamiesi kaip , damas tik sziaip pailsėti, ap-! — Nebijokit, 
į greitai Lietuva vėl ;
Ino, kad laukuose vėl visko pil-'ejo in viena Lietuviu bažny-! važiavau
! na kaip priesz kara. į ežia. Buvo szventadienis ir jis! kiek tik gali

Antanukas keletą baltu bliz-'pataikė kaip
ganeziu pinigėliu, nežinojo ne! Viskas jam buvo lyg

’ ka darvt. Jis da niekad tokiu Į nauja, bet sykiu ir labai i ' i.....į nebuvo mates. '
‘kaip Amerikantas rode tokiunybe,
'raudona pinigą ir sake, kad! kuri jis
tai labai brangus. L

■ — Asz, asz, taip,
miszes Antaniukas. Asz nore- giri.
jau paklaust ar jus nematėt —
mus Vincuko? Vincuko Saka-į bueziavo?' Sznabždejo jisai, riszke isztolo in

- Jam rodės joglinio. Ar jis nepareina isz Ame- j Staiga paslydo jo koja. Jis kri-
Subraszkejo ir dabar ėjo policijai praneszt.! kad galbūt galėsiuriko!” ! to galva in leda.

— A, jis ir tuoj pareis. Ma-| Nova. Suosze giria. Ir panovio 
cziau jau pyrago visa vežimą į medžiai szimtamecziai i 
pirkosi! Szypsojosi vienas. į lingavo savo virszunemis

jo: “kam jis tas kojas buczia-

p seniau iszve- 
: džiau tave isz tiesaus kelio.

Ar tik) — Bet kaip patsai tamsta 
Giriniai ? Mauda-1 galėjai tapti taip karsztu Kata

liku?
— O už tai, asz tik tau dė

kingas. Tu mane atvertei!
vis labiau \ — Tamsta juokies isz ma

nės! Kalbėjo visai sumiszes Ša
kalinis.

— Tikra teisybe! Patvirti-

— Taip. O ko tamsta nori 
Tamsta lyg bucziau kur mates 
klausinėjo Girinis 
rausdamas.

Ar tai nežinodamas j klausėjas, bet jo balsas virpe- no ir pati, ragindama prie pie 
■ tu. 

pasiskubino j 
atsinauji-. simanstyti, gana to, kad jis už pratarti Vincas. Asz dabar at-
TT. .. 1—>1 1 _ 2 _ *_ __ *___ . T * _ J. _ —__ * — 1— . ~ -r-r- Vr ri ri-I t r n n .1. . .r. i , 1 , 4-

j ežia. Buvo szventadienis ir jisi kiek tik
su jumis atsiteist 

szaltas pinigas 
tik ant misziu. j atlygint. Ir tuojau asz pats

inddmu' pasiduosiu teismui. Gana jau 
i sena,! man tu kankynių to pragaro.

Tik syki mate! beveik artima. Vienok toji ra- Asz pleszikas, žmogžudys! 
tas ■ vargonų gaudesys, 

( girdėjo priesz keletą
O S’zitie da mietu namieje savo parapijos 

dailesni už raudonuosius. Jis j bažnytėlėj, visa jam tik padi- 
bus da brangesni! Ir net gyvu-■ dilio duszos žaizdas. -Ir jis no- 

i liūs painirszes jis pakniops- rejo iszeiti, bet žmones taip 
i toms nudume pas tete. I buvo susigrūdę ir pasijudinus j

— Tetuk, tetuk! Sze kiek‘iszeiti, taip in ji sužiuro, kad 
pinigu.- Dabar galėsim in. na- i Vs nenoi ėdamas atkieipti in| 
mus gryszt? Tave jau niekusį save niekeno domes tin ėjo i 
nemusž. Tu busi sveikas. Anie I laukti iki galo. Kunigas kalbe-

i ponai isz Ameriko sake, kad J0 kaip tik apie tai, kad net di- 
Vincukas pareina, kad jis ne-į džiausiu nusidėjėliu Dievas į 
mus zo žmogaus. į neatmetes. Pi imine malimus j
- Prakeikti’tėvai, sznabž-l asmenis, esanezins toli užjury-l 

dėjo pamiszelis 'cziupineclamas ! ie r°d°s yisa kas tik galėjo ■
pinigus. Jis meluoja.

— O tu, varliukszti! Tu 
ežia, o visi gyvuliai avižose! 
Plūdo szeimininke imdamosi 
rykszte.

Į

— Nemuszi jo, sztai pini
gai, mes jus iszvarysim.

Antanuko tik dulkes suruko. 
Jis nere kaip striela pas gyvu
lius.

— Važiuosiu in Amerika, : I
į kalbėjo vėl kvatuodamas be
protis.

— Palauk bent kol marios 
užszals! Erzino ji bernas. Ta
da galėsi su abazuku nuvažiuot 
ir savo Vinceli parsiveszti.

Laikas lyg vanduo slinko gy
dydamas praeities žaizdas. Tik 
pamiszelio galvoje pradėjo ke-' 
roti nauja mintis nuvažiuoti su 
karuku in Amerika. Jau ir ro-i 
gutes jis sziokias tokias pasi-; 
dare. Tik lauke žiemos. Sztai 
ir Gruodis atbildėjo'. Pirmieji 
szalcziai sukaustė balas storo
kais ledais. Sniegas iszpuosze 
medžius baltais marginiais.

Buvo szalta Kucziu naktis.

Vincui labiau szirdi sugelti.
Bet dabar jau jis neklause 

kunigo žodžiu. Jo žvilgsni pri
traukė viena moteriszke. Sza- 
lia jos matėsi iszblyszkes, bet 
tvirtas vyriszkis. V. Šakalinis 
net sudrėbėjo. Iszplete- akis.

— Ar tik ne sapnas? Ne-

Dvi aszaros suvilgė jo blaks
tienas. Girinis kiek atsileido ir 
da labiau nustebo.

— Kaip tai? Koks ežia 
žmogžudys! Klause nesusi- 
griebdama Giriniene. Juk vy
ras gyvas!

— Tas mane labiausiai ir 
nustebino. Net užmirszau pa
klausti.

— Mielai asz paaiszkinsiu! 
Tarė jau beveik visai atsilei- 
des Girinis. Bet ant ulyežios 
nepatogu. Užeinam in musu 
sankrova.

Ir nusivedė ji in ervida, jau
kia visokiu mažmokiu sankro- 
vele. Šakalinis nežinojo ne kur! 
jie, ne kas su juo darosi. Tik j 
buvo jam nepaprastai smagu 
malonu. ,

— Ak dabar, ir mirt bus! 
smagiau, žinant kad asz da ju-! 
su nenužudžiau!

— Sziandien jau asz nieko 
nesuprantu. Ar asz sukvaiszau 
ar ka?!

— Tuojaus visa paaiszkes. 
Ir pradėjo pasakotis, kaip jis 
smarkiai sužeistas atsipeikėjo. 
Pinigu vos keli doleriai teliko

(Tasa Ant 2 puslapio)

arba pradžia 
SKAITYMO
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RASZYMO

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

Nauji Tėvai

Pirkie U. S. Bonus

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

w-XfiSSS-:

No. 5668

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

Choose The Right Point 
far

The Way You Write
No. 5556

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule, Mahanoy City, Pa-

, "DIP-LESS”
WRITING SETS

by /

No. 5550

Mažoji Noelle Morse bu- 
cziuoja savo nauja tęva, 
Carlton Morse, New York 
mieste. Jos naujas tėvas yra 
raszytojas del radijo progra
mų New York mieste. Jis su 
savo žmona pasisavino szita

naszlaitele Prancūzijoje, ir 
dabar ja augina kaipo savo 
dukrele. Iszrodo kad visi 
trys yra labai linksmi. Daug 
Amerikiecziu dabar priima 
Europos naszlaitelius ir juos 
augina kaip savo vaikus.



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Golfo Cz iampijonas

— Senas gyventojas Anta
nas Valinczius (Lynch), apie 
75 metu amžiaus, nuo 322 W. 
Market uly,, kuris sirgo per ko
ki tai laika, likos nuvežtas in 
Schuylkill Haven ligonbute 
Ketverge, o pasimirė Petny- 
czios ryta. Velionis gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Kitados 
dirbo angliakasyklose. Jo ku» 
nas palaidotas in Schuylkill 
Haven.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Roberto, o Tautines Vardie- 
nes, Szilgaila. Ir ta diena: 1949 
metuose Kinijos patrijotu val
džia pasitraukia ir apsistoja 
Chungking mieste; 1949 m., 
penkios deszimtis keturi žmo
nes žuvo kai eroplanas sudužo 
in San Juan, Puerto Rico; 1933 
m., Italija, Anglija, Prancūzija 
ir Vokietija pasirasze Keturiu 
Tautu Sutarti Rymoje del de- 
szimts metu taikos; 1492 m., 
numirė Lietuvos Kunigaiksz- 
tis Kazimieras.

— Ana diena garnys pali
ko sveika ir drūta sūneli del 
pons. Bern. Yodžiams, nuo 937 
E. Mahanoy uly., Ponia Yo- 
džiene po tėvais vadinas pane
li. Helena Strockiute.

— Ketverge pripuola Die- 
x o Kūno szvente, taipgi Szven- 
1 ijn Severaus, Maksimo ir Me
la r do, o Tautines Vardines, 

■ e runas; 1949 m., Mainieriu 
Lusas John L. Lewisas insako 
mainieriams nedirbti per viena 
sanvaite; 1845 m., gimė septin
tas Amerikos Prezidentas An
drew Jackson; 1514 m., Lietu
viai pergalėjo Gudus ties Orsza 
1815m., gimė Lietuvos raszyto- 
jas Jonas Juszkeviczius.

— Petnyczioj, Szvento Pri
mo ir Szv. Felicijono, o Tauti
nes Vardines Vorile. Taipgi 
ta diena: 1911 m., pasimirė 
Carry Nation, kuri buvo pir
mutine vieszai kariauti priesz 
girtuokliavimą ir priesz salio
mis ir ju langus daužyti ir du
ris laužyti; 1940 m., Norvigija 
pasidavė; 1946 m., Armijos e- 
roplanas nukrito prie Panama 
Canal,, dvideszimts trys žuvo.

— Szimet Vasaris praside
da Seredoje, Birželio (June) 
21-ma diena 6:37 valanda va
kare.

— Szvento Juozapo para
pijos Mokyklos^ studentai ku
rie baigs mokslą szimet, Nedė
lioję, Birželio (Jųne) 11-ta die
na laikys savo Užbaigimo Pro
grama. Bus losziama labai 
graži Operetta: “Žaisliu Isz- 
dirbejas.” Tikietai jau par
davinėjami ir tikimasi kad 
daugelis žmonių atsilankys ant 
Užbaigimo Mokslo, todėl pir
kite tikietus isz laik! Sekan
tieji studentai 'baigs mokslą: 
Marie Wasilewski, Albert Zo- 
ba, Nancy Zoba, Ronald Stack, 
Mary Ann Tacelosky, Francis 
Ollin, Anthony Cook, Virginia 
Rojinski, Petricia Setevage, 
Roberta Remus, John Marcus- 
ky Rosalie Truskowski, Char
les Rusk, Joseph Rufus, Will
iam Walinchus, Mary Mellon, 
Mary Ann Pieva, William Ma- 
talavage, Leonard Shupienis, 
Jerome Slavitsky, Joan Seku
la, Joan Dalinsky, Vincent Ga- 
linsky, Rose James, Francis 
Pangonis ir Justine Recklitis.

— Pirmoji Pennsy Ivan i jos 
Apskritis rengia linksma Isz- 
važiavima, Pikniką, Nedelioj, 
Birželio (June) 18-ta diena, St. 
^lichael ’s Picnic Grove, Frack-

Windsor Kunigaiksztis su 
savo žmona sveikina sporti
ninką, golfo loszika, Ben Ho
gan kuris laimėjo golfo 
rungtynes in White Sulphur 
Springs, West Virginia, kur 
jis laimėjo deszimts tukstan-

ežiu doleriu kaipo dovana. 
Golfo rungtynes pritraukia 
tukstanezius žmonių Ameri
koje. Golfo loszimas yra tik 
pasiturintiems ir bagoeziams 
nes daug pinigu kasztuoja 
szita sportą loszti.

KUR BUS KARO 
LAUKAS ?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Naujas Lietuviu Transportas

Black’’ in New 
szie Lietuviai

- Stasys, in 
Ammonavicz-

ne — J ieva, Vanda ir Algirdas, 
Dearborn, Mich. Bernadisz- 
ius — Vitas, Justinas ir Vida, 
Chicago, Ill. Blinka —-_ Malvi
na, Spring Valley, N. Y. Bra- 
niszka — Stasys, Ona, Danute

Pinigu Loszikas
Suimtas

villeje. Patogi vieta, isz visur 
geri keliai. Isz Shenandoah ir 
Mahanoy City tik pervažiavusi 
miesteli, o isz Pottsvilles, nevi-; 
sai invažiavus in miesteli. Visli j 
kviecziami ant Pikniko. Prie to' I I
apskriti priklauso daug kitu! 
kuopu. Taigi, butu malonu ma
tyti isz kiekvienos kuopos. I 
Nuoszirdžiai kviecziame visus1 
Lietuvius atvykti in szita Pik-j 
nika ir gražiai praleisti laika. |

Užpraszo Rengimo Komisija.!
— Nedelioj popietu, pasi- 

imire sena gyventoja, Katarina, 
I pati Juozo Balonio, nuo 821 E. 
Pine Uly. Prigulėjo prie Szv. 

Į Juozapo parapijos. Graborius 
! L. Traskauskas laidos.

— Nedėliojo, U-ta valanda 
ryte, Szvento Juozapo bažny
czioje Kun. K. Rakauskas su- 
riszo mazgu moterystes, Regi
na, duktė pons. Mykolu Abra- 
mavieziu, nuo 511 W. Mahanoy
Avė., su Vincu Služaliu, sūnūs! taras pats save nusiszove. 
pons. Jonu Služaliu nuo 605 W. 
Mahanoy Avė. Po suriszmur 
jaunavedžiu, Kunigas K. Ra
kauskas atlaike Szv. Miszias. 
Po tam svodbinis pulkas nusi
davė in Szv. Kazimiero parapi
jos svetaine ant W. Maple Uly., 
ant skaniu pietų ir pasilinks
minimo. Svotai buvo, nuotakos 
sesuo Ona Baranauskiene ir 
jaunavedžio brolis Pranciszkus 
Služalis. Jaunavedžiai iszkelia- 
vo ant saldžiosios keliones in 
New York. Jaunavedžiai apsi
gyvens Mahanojuje. Linkime 
jaunavedžiams ilgo pagyveni
mo vedusiam luome ir žilos se
natvės.

Konstantinas, Eleonora, Hart
ford, Conn. Takulinskas— 
Juozapas ir Juze, Chicago, Ill. 
Tamosauskas—.Juozas ir Mari
ja. Brooklyn, N.Y. Tarvainie- i •’ ’
ne—Kazimiera, Detroit, Mich. 
Trecziokas--- lok ubas, Water
town, Litchfield, Conn. Ubar
tiene— Brone, Aleksandra iri 
EL na. (’hicago, 111. Urbona- 
viezius—Stepas, New Britain, 
('onn. Vail keviezius—Apolo
nija, Lionginas ir Ramute,Gre
en, Maine. Veuclauskas—Al-

I girdas, Amilija ir Mindaugas, 
Omaha, Nebr. Verbyla—Vla-

I das, Adele, Regina, Danute ir 
, Romualdas, Cleveland, Ohio.

Vi 1 i ma s-I' ž'ba I i s—J nozas, Bro
ok i vii, N. Y. Vinckus—Jonas, 
Schnectedy, N, Y. Vizbaras— 
Sigitas, Elena, Janina, Natali
ja ir Uršule, Worcester, Mass. 
Yla — Stasys, Putnam, Conn. 
Žeimys — Mečislovas, Sofija, 
ir Vida, Newark, N. J. Žilėn
as—Kazys, Worcester, Mass.

; Gybertas—Julijana ir Reginal-
, das, Chicago, Ill.

Seredoje, Gegužes 31 diena 
I laivu “General Heintzelman“ I
i in New Yorka atvyko szie Lie-
i tuviai Aremtiniai:
; Bakanavicziute—Elena, Che
ster, Pa. Mauruszaitis—Van- 
i da, Cleveland, Ohio.

—BALF Imigracijos
Komitetas.

- ------ . ' doje, Gegužio (?
Per trumpa žmogaus gyveni- laivu “General 

mo amžių, Prancūzija jau du Yorka atvyko 
sykiu buvo karo laukas. Per ta Tremtiniai: 
Antra Pasaulini Kara, visi A}»olianskas 
Alijantai pasitraukė prie Ang- Brooklyn, N. Y. 
lijos rubežiaus, palikdami ius — Andrius,
Prancūzija prieszo rankose. Ancereviczins— Liudas, Irene

Prancūzai nenori kad vėl ir .Sabina, Gary, Ind. Banie- 
taip atsitiktu.

Generolas Omar Bradley la
bai gerai supranta Prancūzi
jos baime ir už tai dabar jis 
Praneuzams užtikrina kad Va-i 
karines tautos, Alijantai, jeigu
karas iszkiltu, nesitrauks isz ir Aldona, Dertoit, Mieli. Bui 
Europos, nenustatys karo frun- 
ta prie Anglijos rubežiaus; bet 
tas rubežius butu prie Elbe 
upes. Jis užtikrina Praneuzams 
kad per kita kara Prancūzija 
butu sziapus karo rubežiaus.

Prancūzai su Anglais ilgai _ 
ginezijosi kaip tik ant szito 
klausimo. Anglai reikalavo 
kad tvireziausios kariszkos 

j tvirtoves butu inrengtos Ang
lijoje, kad, kaip per ana kara: 
visu Alijantu jiegos butu su
rinktos Anglijoje, isz kur visi 
jie tada galėtu pultis ant už- 
puolanczio prieszo. Szitokia 
tvarka paliktu visa Prancūzi
jos kraszta prieszo rankose per 
kara.

Bet dabar jau nutarta ir nu
statyta, kad Vakarines tautos 
prieszui kelia pastos prie Elbe 
upes.

Bet jeigu taip bus, tai Pran
cūzams reikia baisiai daug 
ginklu, tvirtovių ir pinigu pa
rūpinti tinkamas kariuomenes, ta, Vitalis ir Viktoras, 
Prancūzai turi tik tris szimtus Boston, Mass.
ir viena tūkstanti kareiviu ir toras ir Aleksandra, West Ha 
tik tris apginkluotas ir apszar- 
vuotas divizijas.

Didžiuma pinigu, skiriamu 
Europos apginklavimui dabar 

j eis Prancūzijai.

BELGAI BALSUOJA-------- - ---- -
----- ATSISAKO

PAVELDĖJIMO

bauskas (Dubosky), 54 metu 
amžiaus, nuo 66 N. Railroad 
uly., kuris sirgo p6r koki tai 
laika, pasimirė Petnyczioj, Ash
land ligonbute. Velionis gimė 
Mahanoy Plane, keli metai at
gal persikraustė in Frackville, 
kuris gyveno pas savo broli 
Joną. Paliko trys seserys: T. 
Malloy ir C. English, mieste ir 
G. Rusk, Shenandoah; tris bro
lius: Kazimiera ir Juozą, Ma
hanoy City ir Joną mieste taip
gi keletą anūkus. Laidos Utar- 
ninke, su apiegomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje 9:15 valanda 
ryte ir palaidos in Szv. Liudvi
ko para., kapines Frackville.

Schuylkill Haven, Pa. — 
Daktaras Sterling F. M engei, 
49 metu senumo, kuris nuo ko
kio tai laiko nesveikavo, likos 
surastas negyvas savo namuose 
Tyrinėjimas parodo kad dak-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kiene — Bronislava, Brooklyn,! 
N. Y. Butėnas—Jurgis, Pater
son, N.J. Butkeraitis — Adol
fas ir Elma, Philadelphia, Pa. 
Diliauskas — Antanas, Anele, 
Irena, Ramute, Baltimore, Md.

' Ferenezienė — Ona, Cleveland, 
' Ohio. Freimaniene—Kazimie
ra, Cambridge, Mass. Gaile- 
vieziene — Tosca, Brooklyn, N. 
Y. Galbuogyte — Gražina,

i Chicago, Ill. Geczas — Anta
nas,- Kazimiera ir Petrute, 
Chester, Pa. Grigaitis — Jus
tinas, Joliet, III. Grincevicz- 
ius — Bronius, Leonija ir Ed
mundas, Ozone Park, L.I.N'.Y. 
Gruodis — Jonas, Brone, Stefa- i 
nija ir Robertas, Rockford, III. 
Holiusa — Balys ir Sofija, E. 
Chicago, Ind. Jakaviezius — 
Arturas, Salomėja ir Ligija,! 
East.Chicago, Ind. Jencevicz- 
ins — Julija, Jeronimas, Juozas

1 ir Terese, Brooklyn, N.Y. 
dinskas—Aleksandras, Elzbie-

ę;ouį]1 mantas, Cambridge, Mass. Mi-Į 
T ’ -G-i laseviczius — Edmundas, Chi- Jonynas —-V ik-; ’

' cago, III. Mongaudas,—Vla- 
r(. das, Rockford, Ill. Naujokas!ven, Conn. Juoczvs—Pranas, > . . I

vr i • a i • i n i. !— Jonas, Anna ir Algirdą,: Vanda ir Algirdas, Detroit, . ’ °
Ar- i t i -r- Pittsburgh, Pa. Narbutas—1Mich. Jurkszaitis — Jeroni-i ° ’

• Ar i i r- i ! Kazimieras, Chicago, Ill. Nor-1 mas, ir Magdalena, Kenosha,! . . ’ ’
„T. r- , t L- ! keviezius — Jonas, Worcester,Wise. Kalvaitis — Justinas,' 1
Elena ir Rimgaudas, Philadel
phia, Pa. Kaslovas — Marija, 
Chicago, Ill. Kadys—Leonar- 
das-Vytautas, Newark, N. J. 
Kianlenas — Juozas ir Brone, 
Detroit, Mich. Kasiuleviczie- 
ne — Katarina, 3911 Garey st 
East Chicago, Ind. Kirkyla- 
Antanas, Henrika ir Viktoras 
Jackson, Mich. Kizvs — Juo-i • I
zas, Newark, N. J. Kry gėris: 
Mindaugas E., East Chicago, 
Ind. Leonaviczius — Jonas, 
Detroit, Mich. Leonaviczius —

Linke- Stankeviezius

Erick- 
visuos 
pinigu 

York

Harry Richards, kuris yra 
intartas kaipo Frank 
šono pagelbininkas 
tuose loszimuose isz 
buvo suimtas New
mieste. Jis yra laikomas kai
po svietkas priesz visus tuos 
gamblerius, kuriuos valdžia 
dabar nori suimti. Jis yra 
laikomas po szimto tukstan- 
cziu doleriu kaucijos. Sena
tas ir Kongresas dabar nori 
susekti visus tuos ponus ku
rie daro savo pragyvenimą 
isz loszimo isz pinigu. Jie nė
ra intarti už toki loszima, 
bet už taksu nemokejima. Svarbus Praneszimas

Mes mėgstame teisingysta i? 
geidžiame, kad ir visi teisin-land, Ohio. Martinkus — Si- į

monas, Salomėja ir Jonas, Chi-: gySįe laikytųsi. Todėl, tankiai 
Jo- cn-0’ Martinsauskas j primename, idant kožnas skai-

Stasys, Ona, Stasys ir Algi-į 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

— Antanas, j skaitytojai ir nuoszirdžiai dė
ka vo j ame 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.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.’’ Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Anele, Aptioch, III. Pone-i
— Alfonsas, Broad Brook, j 

Conn. Pundžiene—Marei joną, j 
Dearborn, Mass. Racziukai-i 
tis—Pranas ir Ona, Brockton, 

i Mass. Ramanauskas—Matas, į 
Į.Ona, Regina ir Aldona, Rock
dale, Joliet, UI. Rudžieviczius 
—Juozas, Konstancija, Jūrate 
ir Algimantas, Pittston, Pa. 
Rezvskis—Stasys ir Elena, De
troit, Mich. Saponka-—Romul- 
das, Melrose Park, UI. Sirge- 
das—Juozas, Brooklyn, N. Y.

.  ...... .....—Pranas, Anele,

pirmas žinksnis in Komunizmą? --------
Arkvyskupas ir Vyskupai Iszsižada $28,000; Ne-! 

ragina visus Katalikus eiti ir .
balsuoti. Jie aiszkina, kad szi- apkenezia Anglijos ! 

# itie rinkimai ar balsavimai yra --------
labai svarbus Katalikams, nes PRAGA, CZEKOSLOVAKI- 
Kataliku tikėjimas pavojuje,; JA. — Daktarka Arną Rides, 

kuri darbavosi Anglijoje dabar 
iszsižada savo paveldėjimo, ku
ris yra daugiau negu dvide
szimts asztuoni tukstaneziai! Biruta, Detroit, Mich, 
doleriu. I viezius — Petras, Rochester,

Ji pasitraukė isz Anglijos ir y. y. Liskunas — Juozas, Ma- 
apsigyveno in Czekoslovakija 
už tai kad jai Anglija yra neap- 

PASIDUODA keneziamas krasztas. Ji sako!
------  kad Anglai siunezia savo szni- 

pus ir szpiegus in Czekoslova-

jeigu Kairieji laimėtu.

Telegramai pranesza, 
Kataliku Partija laimėjo 
kiniuose.

kad 
rin-

Shenandoah, Pa. — Buvusi’ SUKILĖLIAI 
miesto gyventoje, Mare Kaz
lauskiene (Koslosky), po tėvais 
vadinosi Mare Venikiute, nuo 
116 Seigal uly., Brooklyn, N,Y

rija, Brooklyn, N.Y. Liudžiusj 
— Antanina, Windsor, Conn. 
Liugaila — Stanislava, Cleve-|

Pirkie
U. S. Bonus

8
“ N O V E N A ”

Stebuklingu Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

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

RANGOON, BURMA. —
Burma valdžia gavo pareiszki- kija. Ji taipgi sako kad ji tu 

staiga numirė Ketvtrge popie-; ma įsz vįenos dalies sukilėliu pinigu Anglijoje nenori ir kad 
kad jie yra pasirenge mesti sa- ji neapkenezia Anglijos krasz-l 
vo ginklus ir pasiduoti vai-: to. Ji sako kad ji tuos pinigus 
džiai, ir sudaryti taika, jeigu negali iszsiveszti isz Anglijos,1 
valdžia prižadės jiems dovano- ir kad ji nenori Anglijoje gy
ti ir nei vieno isz ju nenubaus, venti. Ji prižada sugryszti in 

Szita dalis sukilėliu pasi- Anglija kai Anglijos valdžia 
trauke nuo Komunistu ir da- ateis in protą ir pripažins ir su-: 
bar tiems Komunistams 
szinasi kaip ir valdžia.

tu savo namuose. Paliko savo 
vyra Juozą., tėvus, broli Kaži-j 
miera ir seseri, Brooklyn, N. Y. j 
Kūnas likos parvežtas in She-i 
nadoryje pas Graborius Ora-| 
vitz, 635-637 E. Centre uly, isz j 
kur laidotuves invyko. Kūnas 
palaidotais in Szv. Jurgio para
pijos kapines.

— Sekantieji iszeme lais- 
i nūs del apsi vedimo: Mare B. j 
Yankauskiute, 971 W. Coal uly. j 
ir Eugenus L. Navitskas, 
S. Chestnut uly., mieste.

prie- sitaikins su Komunistiszka: 
Czekoslovakijos valdžia.

būti 
geru tėvu, bet pikta motere ne- 

b3; bus gera motina.

Piktas vyras gali

Sporto Rungtynes
“Talmudo Paslaptys”

Girardville, Pa.
— Prane Salcziuviene, 

2056 Parkdale Ave., 
side, kuri sirgo trumpa laika
numirė Albington ligonbute.

nuo

Wilkes-Barre, Pa. —. Gerai 
I žinoma musu sena, gyventoja, 
ponia Agnieszka Turauskiene,

DAUGIAU
PAGELBOS f

EUROPAI
•-------  l

(Tasa Nuo 1 Puslapio) \

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15£ ::

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Frackville, Pa.—Vincas Du-

isz Glen- pavojingai serga pas savo duk- 
tere, 601 Wilkes-Barre uly., 
Breslan. Ponia Turauskiene ki
tados gyveno 340 Bead uly., 
Plymouth.

stoti. Visi tie prisirengimai 
turi tik viena tikslą: “Prie Ka
ro Prisirengimą!“

Pirkie U. S. Bonus Šiandien! j

Jim Fuchs, Yale Universi
teto studentas laimėjo spor
to rungtynes iszmesdamas ta 
svorio hole toliau už kitus. 
Jis ta svori iszmete net pen
kios deszimts asztuonias pė

das ir penkis colius. Rungty
nes buvo laikomos in Los 
Angeles miestą, Californijo- 
je. Pernai jis panasziai atsi
žymėjo in Oslo miestą.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalam* ::

•35 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

PLATINKIT!
UST “SAULE”


