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Isz Amerikos
MOTINA SUGRAŽINO 
SUNU IN KALĖJIMĄ

DOYLESTOWN, PA. — 
Jaunas vyrukas, kuris ana ne- 
dele pabėgo isz Bucks County 
kalėjimo sugryžo in kalėjimą 
su savo motina, kuri ji, kaip 
maža vaika už rankos atvede 
pas kalėjimo sargus.

Dvideszimts metu amžiaus 
Robert H. Mitchell, isz Perka
sie, pats pasidavė, bet jo drau
gas, dvideszimts septynių me
tu amžiaus Donald Hines, isz 
Burlington, N. J., dingo ir poli- 
ci j antai per kelias valstijas jo 
jieszkojo.

Mitchell, sugryžes in kalėji
mą, savo motinos ir brolio ve
damas, sargams ir policijan- 
tams papasakojo, kaip jis buvo 
nuvažiavęs in Trenton, N. J., ir 
net in New York miestą, kaip 
jis ant didžiausiu vieszkeliu 
prasze ir gavo raidus nuo drai-' 
veriu, ir kaip niekas ji neinta-l 
re nors jis dar vis nesziojo ka
linio drabužius. Jis net gavo 
darba ant troko, ir užsidirbo 
gana pinigu nuvažiuoti in New 
York miestą.

Siunczia Krauja In Korėja TREMTINIU
VARGAI DEL Amerikos
E=ZL Marinai Paėmė

Raszo Kan. Dr. J. B. Konczius

SUDEGINO TETOS
NAMUS

NORAH BERGEN, N. J. — 
Fred Carlton, dvideszimts vie
no meto amžiaus studentas in 
Gettysburg Kolegijoje buvo 
suaresztuotas ir yra intartas už 
savo tetos namo sudeginimą.

Policija sako kad szitas vy
rukas-pasivogė savo tetos $7,- 
400, ir nenorėdamas kad kas 
apie tai dažinotu, uždege jos 
namus. Policijantai suspėjo isz 
tu degancziu namu iszneszti jo 
mocziute, kuri tenai gyveno.

Fred Carlton, studentas pa
sivogė tuos pinigus, norėdamas 
su savo drauge iszvažiuoti ir 
apsiženyti.

Uždegęs savo tetos namus, 
jis su tais pinigais ir iszvažia- 
vo. Bet jam rūpėjo žinoti ar na
mai visiszkai sudegs. Tai jis 
sugryžo prie gaisro. Ugniage
siai ir policijantai jo iszklausi- 
nejo apie ta gaisra ir tuoj aus ji 
intare ir suaresztavo. Jie visus 
tuos jo pasivogtus pinigus rado 
jo automobilyje.

TROKAS
APSIVERTĖ

Draiverys Užmusztas

PENNSAUKEN, N. J. — Di- 
delio troko draiverys užsimusze 
kai jo trokas apsivertė ir užsi
degė ant Haddonfield Road in

Czia deda in eroplana tris- 
deszimts szeszias kvortas 
kraujo, kuris yra siunczia- 
mas in Korėja musu sužeis- 
tiemsiems kareiviams. Szitas 
kraujas yra siuncziamas isz 
Philadelphia, Pa.

Isz kaires in deszine stovi: 
Edith Shoemaker, isz Rau
donojo Kryžiaus; jurisinkas, 
matrasas Bob McCrae, isz

Herrington, Kansas; Saržen- 
tas George Greene, isz Ashe
ville, North Carolina; Sar- 
žentas Jon Quinn, isz Phila
delphia, Pa; o eroplano pa
tarnautoja Sophie de Jahn, 
isz Chicagos žiuri kai tas 
kraujas yra indedamas in 
jos eroplana. Krauja surinko 
Raudonasis Kryžius.

□ □ □

dvieju vaiku tėvas, Nathan T. Kai jos vyras vėl užsipuolė 
Corwin, keturios deszimts vie- ant to žuliko, tas razbaininkas 
no meto amžiaus isz Riverhead, I dūme pro duris ir pabėgo, bet

BROOKLYN, N. Y. — Lan
kydamas tremtiniu stovyklas, 
ypatingai Vokietijoje, Ameri
kos zonoje, radau szimtus Lie
tuviu D.P., kuriu emigracija in 
Amerika buvo sulaikyta J.A.V. 
saugumo. Ju visa dauguma, be
veik 80%, o yra sulaikyti del 
nesusipratimo ir saugumo .pa
reigūnu klaidu ir invairiu in- 
skundimu. Teko patirti, kad 
Komunistu agentai sudaro 
skundus priesz rimtus ir gerus 
asmenis. Sulaikytųjų bylu isz- 
aiszkinimas yra labai sunkus ir 
susipainuotas, nes jiems daž
niausiai nepasakoma, už ka jie 
sulaikyti ir žmones todėl neži
no, kaip apginti savo teises. Su
laikytųjų procedūra tęsiasi 
apie 6 menesius, o kartais virsz 
metu. Jie jaucziasi nei paleisti, 
nei pakarti ir nežino, kas reikia 
daryti. Tyrinėdamas j u bylas, 
insitikinau, kad jie yra skriau
džiami neteisingai ir todėl da
riau žygiu D. P. Komisijoje ir 
karo saugumo instaigose. Sziuo 
tikslu kalbėjausi su D. P. Ko
misijos saugumo virszininku 
Bornstein ir su U. S. Armijos 
saugumo virszininku majoru 
Abraham. Jiems iszdescziau,

Seoul Miestą
30 Politiniu Belaisviu Nuszauti 
Per Komunistus Inchon Mieste; 
Laivas Užplaukė Ant Sprogs- 
tanczios Bombos, 51 Žuvo Pran
cūzijoje; Ateinancziais Metais 
Visiems Taksos Bus Brangesnes

* __________ _

KOMUNISTAI TOKYO, JAPONIJA. — Amerikiecziai
SUSZAUDE POLITI-i beveik ant visu Korėjos frurttu dabar eina

NIU BELAISVIU pirmyna ir persilaužia per visus Sziaurines 
----- Korėjos Komunistu fruntus. Karas eina 

nerolui Douglas MacArthurui 3111 SZHTltO dvidCSZimtS penklU myllU flUH- 
tuvo praneszta, kad kai Man- jj- vistu- Amerikiecziai , stumia Konumis- 
Z"“ iurejo tus atgal. Waegan miesto tvirtoves pa- 
trauktis, tai tie Komunistai su- „u()|e jn ĄmC1į|<ieCziu railkaS, ir Siena 3p- 
szaude trisdeszimts politiniu 1 .
savo belaisviu. suptas miestas Kasau pasidavė Amenkiecziams.

Long Island.
Visoje apylinkėje nebuvo 

elektros szviesos net tas trokas 
nukirto kelis elektros stulpus.

Policijantai sako kad tie nu
kirsti elektros dratai uždege ta 
sudužusi troka. To troko drai
verys jau važiavo namo kai ta 
nelaime atsitiko.

Policijantai isz apylinkes 
greitai pribuvo kai tas trokas 
susimusze, bet jie negalėjo isz- 
traukti draiverio isz to troko 
pirm negu baisus gaisras apsu
po visa ta troka.

To troko draiverio lavonas 
buvo iszimtas isz to troko tik 
tada, kada ugniagesiai suspėjo 
užgesinti ta baisu gaisra.

jam nepasiseke nieko pasivogti 
isz szitu namu.

Jo žmona buvo nuveszta in 
Frankford ligonine, o razbai
ninkas paspruko, bet nieko su 
savimi neiszsinesze.

Ponu Berman namai buvo 
pernai apvogti, kada razbai- 
ninkai pavogė daug brangiu 
akmenėliu ir deimantu nuo jo 
žmonos.

VYRAS ISZVIJO
VAGI

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdeszimts dvieju metu am
žiaus John Berman atsikėlė 
apie penkta valanda isz ryto ir 
pamate revolveri prie savo kru
tinės.

“Asz esu vagis” pasakė raz- 
baininkas ponui John Bernam, 
jo miegamajame kambaryje ant 
Gilham ulyežios.

Bet tas razbaininkas nesiti
kėjo kad John Berman jam pa- 
siprieszins. Kai jiedu susikirto 
ir susimusze, razbaininkas kir-

MYLI KOMUNISTES
------:-------

Raudonesnes Už Savo
Rože ' ___  I

BROOKLYN, N. Y. — Meile’ 
pasviro in kaire puse Ponui 
Charles Siegel ir jo žmonai Ro-j 
žei. Jiedu buvo ženoti per dvi
deszimts metu, ir dabar tas j u 
gyvenimas nusviro in kairiaja 
puse.

Keturios deszimts vieno me
to amžiaus Rože Siegel parei
kalavo “Divorso,” persiskyri
mo nuo savo vyro. Ji sako, kad 
jos vyras Charles praleisdavo 
szeszias naktis per sanvaites su 
Komunistėmis. Visados buvo 
Komunistes, o ne Komunistai! I

Ji sako, kad ji tikrai negali 
pasakyti kiek jos vyras uždir
ba ar kiek jis yra vertas, bet ji 
tikrai žino, kad jis gali jai nuo

kad saugumas daro daug klai
du ir neteisingai skriaudžia 
tiek daug žmonių. Prasziau, 
kad jie patikrintu isz naujo su
laikytųjų bylas ir atitaisytu 
klaidas. Sulaikytųjų tremtiniu 
tarpe yra ne tik Lietuviai, bet 
didelis skaiezius Ukrainiecziu, 
Latviu, Lenku ir kitu. Mažiau
siai del saugumo sulaikytu yra 
Žydu kilmes tremtiniu, bent 
man nepasiseke rasti nei vieno 
Žydo, sulaikyto saugumo sume
timais.

Amerikos Kongresas iszleido 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

ATSIĖMĖ SAVO
KARABINA

KORĖJA. — Master Saržen- 
tas Robert E. Cole, ana Subata, 
suėmė kelis prieszo kareivius ir 
atėmė nuo j u Amerikoniszka 
karabinu.

Saržentas Cole, parsivilkes 
ta karabina pas savuosius, pa
tikrino to karabino numerius 
ir pamate kad yra tas pats ka
rabinas, kuri jis buvo privers
tas apleisti ir palikti Liepos 
(July) dvideszimts septinta 
diena, kai Komunistai buvo 
užsipuolė ant visos jo kompa
nijos.

.Saržentas Cole, isz Hyatts
ville, Maryland, sako kad jis

Szitas žinias pranesza Korie- 
cziai, kurie nudavė kad jie ne
gyvi, kai Amerikiecziai paleido 
savo didžius karabinus ant to 
miesto.

W. K. Peck, kuris per ketu
riolika metu mokytojavo In
chon mieste ir syki dirbo Ame
rikos armijai, patvirtina szitas 
žinias.

Jis sako kad vienas isz jo 
draugu buvo tame kalėjime 
kur buvo tie politiniai belais
viai. Jie per visa sanvaite visai 
negavo nei biski maisto.

Kai Marinai jau artinosi prie 
kranto, Komunistu kalėjimo 
sargai atėjo ir iszsivede septy
nios deszimts penkis belaisvius, 
sakydami kad jie juos veda pa
maitinti. Bet vietoj maisto, jie 
buvo pastatyti prie sienos ir 
suszaudyti. W. K. Peck drau
gas buvo vienas isz trijų isz- 
likti gyvas.

Jis sako kad Komunistai jau 
visa sanvaite priesz tai gerai 
žinojo kad Amerikos Marinai 
ir kareiviai rengiasi ant ju už
sipulti, bet jie mažai rūpinosi 
sutvirtinti savo tvirtoves ar 
paskirti daugiau kareiviu prie 
kranto.

Jis teipgi sako kad jis visai 
nemate nei vieno Sovieto, Rus- 
kio kareivio. Jis sako kad be-

Amerikiecziu kariszkos tankos dabar jau 
be jokio pasiprieszinimo isz Komunistu 
traukia pirmyn.

Isz visu karo fruntu ateina tokios pa- 
ežios žinios; kad Amerikiecziai eina pirmyn, 
o Komunistai traukiasi.

Kaip ilgai Amerikiecziai gales žengti pir
myn ir kaip ilgai Komunistai trauksis da
bar negalima pasakyti. Bet mes apsirik
tume jeigu mes dabar imtume džiaugtis ir 
sakyti kad karas Korėjoje yra musu lai
mėtas. Komunistai traukiasi, bet niekas 
nežino, kada jie sustos ir musu kareiviams 
vėl kelia pastos. Komunistai Korėjoje dar 
nėra sumuszti, nes dar nebuvo nei vieno 
susikirtimo, kuriame Komunistai stotu akis 
in aki su Amerikiecziams ir kariautu kol 
vienas ar kitas butu sumusztas. Dabar vi
sas karo frontas taip greitai ir taip stai
giai keieziasi kad sunku pasakyti kuris ei
na pirmyn ir kuris traukiasi.

Pennsauken Township. to jo žmonai su atbulu revolve- szios dienos mokėti $188.75 ant dabar yra patenkintas kad jis veik puse to miesto buvo su-
Draiverys to troko buvo rio galu per veidą, (Tasa Ant 4 Puslapio) jiems taip atkerszino. (Tasa Ant 4 Puslapio) SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKI!
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Kas Girdėt
Automobiliu kompanijos da

bar darbininkams algas pakele 
ir dar gal pakels, visai be jokiu 
derybų.

Jau dabar matyti kad bus 
sunku pirktis naujas automobi
lius, nes valdžia jai pradeda 
imti ir reikalauti daug’ daugiau 
plieno kariszkiems ginklams.

Dabar, kaip ir per ana kana, 
daug žuliku biznierių reikalau
ja kelis szimtus daugiau už au
tomobiliu.

Kai vienas Komunistas Ko- 
rietis buvo paimtas in nelaisve, 
jis tikrai 'mistino kad jis bus 
ant vietos suszaudytas. Jis 
Amerikiecziu tik vieno dalyko 
prasze pirm negu jis bus prie 
sienos pastatytas ir suszaudy
tas: kad jam duotu nors syki 
gerai pavalgyti.

Jeigu dideles kompanijos ne
nustatytu kiek kava kasztuoja, 
tai visa kava atpigtu apie de- 
szimtuka ar dvideszimts centu 
ant svaro.

Ateinancziais metais visiems 
taksos bus brangesnes.

—————— 9 ,
Darbo dabar visiems yra. 

Fabrikai vis daugiau ir dau
giau darbininku samdosi.

Mainieriai jau da'bar kartais 
gauna ir Sukatomis dirbti, už 
kuri darba ar szipta jie gauna 
pusantro .karto daugiau mokė
ti.

Albert Sciama apskundė sa
vo žmona ir pareikalavo divor- 
so, sakydamas kad jo žmona ji 
taip i'szlepino ir pripratino kaip 
ponas gyventi, kad dabar jis be 
tu turtu negali gyventi.

——————— • '

John J. McCloy, Amerikos 
Komisijonierius Vokietijoje, už 
keliu sanvaicziu pareikalaus 
keturiu Amerikos kariszku di
vizijų del Vokietijos.

Anglijos valdžia dabar pri
žada kad ji daugiau gurno ne- 
įsiuns in Rusija. Anglija ir taip 
daug daigiu, karui reikalingu 
yra pasiuntus in Rusija ir vis 
dar siunczia, pasiaiszkindama 
kad ji buvo Rusijai pasižadėjus 
tuos daigtus pristatyti jau nuo 
seniai.

Vienas 'biznierius, kuris suti
ko būti sznipas Rusijoje, susi
tiko su kitu biznierių, kuris 
teipgi buvo sznipas. Pirmas 
antro užklausė: “Ka tu manai 
apie 'musu kraszto valdžia?”

Antras—labai atsargiai pir
majam atsake: “Ta pati, drau
ge, kaip ir tu. ’ ’

Pirmas, — pakratęs galva, 
jam pasakė: “Man labai gaila, 
drauge, het asz už tokias mislis 
turiu tave suaresztuoti. ’ ’

Lancaster mieste, Pennsylva- 
nijoje, G. E. Sullenberger, buvo 
nuvesztas in Szvento Juozapo 
ligonine. Jis pasiaiszkino kad 
jis ranka iszsisuko kai jis savo 
devynių metu amžiaus šuneliui 
norėjo kaili iszpilti.

Viena moteriszke su eropla- 
nu atskrido net tris tukstan- 
czius myliu isz Cyprus in Ply
mouth, Anglija, kad ji ežia ga
lėtu pagimdyti savo kūdiki. Ji 
pasiaiszkino kad jai iszeina 
daug pigiau už tokia kelione

užsimokėti, negu tenai namie 
susilaukti kūdikio.

In St. Louis miestą, svaigi- 
naneziu gėrimu pardavėjas, 
Floyd Rice, taip gražiai ir ge
rai policijantams paaiszkino 
kaip jis buvo apvogtas ant $425 
kad policijantai ji intare ir su- 
aresztavo ir priparode kad jis 
pats save apvogė.

In Miami miestą, Floridoje, 
Ponia Virginia Lorns polici
jantams prisipažino kad ji bu
vo padegus troka. Ji sako kad 
jos draugas kita mergina vež
davosi ant raidų su tuo troku, 
ir ji taip padare ant kerszto.

In Los Angeles miestą, Cali- 
fornijoje, John G. Murray buvo 
suaresztuotas kai jis rengiesi 
padegti vienus namus. Jis poli
cijantams pasiaiszkino kad jis 
norėjo savo susietkos namus ir 
pijau a sudeginti nes jam insi- 
pyko jos ant to pijano skambi
nimas.

In Tulsa miestą, Oklahoma 
valstijoje, Coney Lee Coffey 
tris sykius stengiesi viena sa- 
liuna apvogti, ir tris sykius bu
vo sugautas.

Žygis
Už Laisve

NEW YORK, N. Y.
Generolas Lucius D. Clay, ku-j 
ris vadovavo garsiam Berlyno 
Airlift — oro koridoriui, būda
mas Militariniu Gubernatorium 
U. S. Zonoj Vokietijoj, iszsiun- 
te specialu pakvietimą visu 
Jung. Valstybių svetimu kalbu 
spaudai ir skaitytojams “prisi
dėti prie dvasinio žygio, kuris 
paveiks žmonių mintis ir szir- 
dis kur tik laisve yra prispaus
ta Komunistu melais ir užpuo
limą. Szis žygis suteiks dvasine 
parama panasziai kaip anas 
garsus Berlyno airliftas suteikė 
materialine parama, pristaty
damas reikmenų, kuriuos Ko
munistu diktatūra bandė sulai
kyti musu dalyjoje Berlyne.

Dabar pasitraukęs in civili
ni gyvenimą, Generolas Clay 
sutiko priimti pirmininko vie
ta “Crusade for Freedom” va
jui, kuris buvo tinkamai atida
rytas Darbo Dienoje (Labor 
Day) Generolo Dwight D. Ei- 
senhowerio, kurio kalba buvo 
per radijo iszsiusta visai tautai 
isz Denver, Colorado.

Szios kovos svarbiausias 
tikslas yra suteikti kiekvienam 
vyrui, moterei ir vaikui JAV 
proga pasiraszyti po Laisves 
Deklaracija tuomi suteikdami 
savo asmeniszka atsakymu ir 
paneigdami Komunistu Dide
lius Melus ir inkvepimas. Va
jus tesis ligi Spalio (Oct.) me
nesio vidurio.

Antras tikslas yra, suteikti 
kiekvienam pasiraszytojui pro
ga sustiprinti savo Laisves 
Deklaracija su auka, pagal sa
vo iszgale, ir kuri bus naudota 
palaikymui Radio Free Europe.

Kovos perstatimas yra 10-to- 
nu Laisves Varpas kuris buvo 
tinkamai paruoztas sziam tiks

lui. Lietas ir nustatytas viena
me garsiame varpu fabrike 
Anglijoj, szis varpas bus isz- 
siustas isz New Yorko Rugsėjo 
(Sept.) 10 d., ir apkeliaus visas 
Jung. Valstybes, United States.

Kada vajus užsibaigs Spalio 
(Oct.) men., Laisves Sanraszas 
su Laisves Deklaracija ir Lais
ves Varpu bus iszsiustas in Ber 
lyną kur varpas bus pakabin
tas Berlyne miesto rotužes 
bokszte arba Rathaus; ir san- 
raszai bus nuolatiniai inamžin- 
ti bokszto bazėj. Tikima, kad 
pirmas varpo balsas isz Berly
no, už Geležines Uždangos su
skambęs Jung, Tautu Dienoje 
Spalio (Oct.) 24 d. Iszkilmin- 
gos apeigos kurios turės gilia 
tikybine kaip ir politine reik- 
skme apvainikuose varpo pa- 
szventinima ir inamžinima Lais 
ves sanraszo.

Savanoriu aukos duotos pa- 
riraszytoju bus vartojamos to
liau remti ir iszpletoti Radio 
Free Europe darba, kuris siun
czia .kasdieninias .programas 
nuo Liepos (July) 14 d., (Pran
cūzijos Basaille Dienoje) isz 
karingingos vietos Vakaru Eu
ropoje in pavergtus Rytu Euro
pos krasztus, ju kalbose. Non- 
valdiszka organizacija, Radio 
Free Europe gali perduoti ži
nias pasekmingiau pavergtiems 
krasztams už Geležines Uždan
gos nes ji valdžios nevaržoma. 
Bet būdama privatine nuosavy
be, iszlaikymas Radio Free Eu
rope pasiremia žmonių duosnu- 
mu.

“Visi isz musu czionai Ame
rikoje bendrai turime pasitikė
jimą laisvei,” sako Generolas

Amerikos Laivyno Sztabas 
sako kad lakūnai, kurie nuszo- 
ve ta Sovietu kariszka eropla- 
na netoli nuo Korėjos, turi nu
trauktus paveikslus, kurie 
aiszkiai parodo, kad Sovietu 
eroplanas pirmiau szove in 
Amerikieczius lakūnus, kurie 
paskui ji nuszove.

Anglija dar vis daro bizni su 
Rusija ir Ruskiams parduoda 
daug gurno. Iszrodo kad Angli
ja laukia pakol Amerika sutiks 
visa ta guma pirkti ir už ji 
brangiai mokėti, jeigu Ameri
kos valdžia nenori kad Angli
ja toki bizni su Rusija vestu.

Daug politikierių dabar jau 
seilinusi prie Republikonu par
tijos, nes jie nujauezia kad De
mokratams bus daug bėdos per 
atemanczius rinkimus. Demo
kratu vadai baisiai daug klaidu 
yra padare.

Fordo automobiliu kompani
ja dabar jau daro inžinus del 
kariszku eroplanu. Chrysler 
automibiliu kompanija teipgi 
jau gavo labai dideli kontraktu 
isz valdžios del dideliu ir ga
lingu eroplanams inžinu.

Pypkes Durnai

Ir jei tas gėralas, kuri geri, 
Ir lupos Mylimos, kurias myli 
Pasibaigia kai tik prasideda;
Žinok, jog sziandien tu toks 

pats esi.

Koks vakarykszti vakara 
buvai;

O ant rytojaus busi vis toksai.
Tai kai Kartesnio Vyno

Angelas,
Atradęs klystanti Tave;

linksmai.

Užkvies, ir siūlys gėrimą 
mirties;

Nestumk szalin: — gerkie be 
vilties!

Juk ant bedugnes kraszto stovi 
ir

Niekysteje pranyksi be 
szirdies!

*♦**♦**♦******♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
AMERIKAS

Kur man vargszui pasidėti, 
in katra szali man bėgti.

Visas knygas, visus rasztus, 
jau parėjau visus krasztus,

Del to visiems apraszysiu, 
savo kalboj apsakysiu, 

Veidas mano gražus buvęs, 
dabar kaip stiklas susikūlęs.

Neduok Dieve, czion ant svieto 
žūti, szitoj vietoj,

Mano szirdis nuliudus, 
o galvele nusileidus,

Dienos, naktys nespakainos, 
vis dumoju be atmainos,

Kur man eiti, kur vaikszczioti, 
ar vis po Amerika vąndravoti.

EinuAmerike pas krikszczionis, 
czion iszvydu tik pagonis, 

Jie ant Dievo nedboja, 
nedeliomis sėdi st ubo j a, 

Kožnas isz krikszczioniu, 
persiverezia ant pagoniu, 

Dirba darbus szventa diena, 
jiems nedėlios neapeina.

Ir mes visi darbininkai, 
Lietuvos jauni vaikai,

Nenorekim lengvos duonos, 
veluk duokit man juodos,

Kad ir savo geri namai, 
nuolat bare mane tėvai, 

Geriau klausyt mano tėvu, 
ne kaip gyvent tarp žvėrių.

Mane tėvai labai bare, 
visokes kliūtis man dare, 

In Amerika nevažiuoti, 
bet asz patsai panorėjau, 

Ir in czion atkeliavau, 
ir in czion atvažiavęs, 

Teisybe tuoj pažinti davės, 
maeziau juoda, maeziau balta.

Macziau szilta, maeziau szalta, 
oj man geda, didžios bėdos, 

Nerandu sau dabar vietos, 
jau po laikui man atsiduoda, 

Kaip man Amerikas nusibosta, 
daugel žmonių czion yra, 

Kur szi kraszta labai giria, 
o man žiūrint szirdis plyszta.

Nieks czion gero nepažysta, 
Amerikos duona kaip aguona, 

Bet be cento nieks neduoda, 
begeziau greitai, anksti rytu,

Kad manes nieks nepavytu, 
kad regecziau Lietuvėle,

Kaip tikra motinėlė, 
asz iszvydes apsiverkezia.

^♦♦^♦♦^♦♦♦♦♦7*4I**Z**Z**I**<**I4*I4*I*

Clay. ‘ ‘ Keli isz musu atsiekem 
aa laisve czionai atvykdami, 
bėgdami isz pavergtu szaliu 
Užsieny. Daugelis isz musu 
pavelde j ome laisves meile isz 
musu ainiu, kurie už ja kovojo 
arba praeitose kartose atvyko 
czionai jos jieszkodami.

“Mes visi turime būti daly
viais sziu dienu kovoje už žmo
nių mintis ir isztikimumus. 
Kiekvienas isz musu turi asme
nine pareiga kuri gali atrodyti 
mažos vertes dabartinėj krizėj. 
Bet jeigu visi isz musu prisidė
sime prie Kovos už Laisve, 
kiekvienas isz musu jaus kad 
jis asmeniszkai remia szia svar
bia kova už žmonių mintis.

“Asz eisu tikras, kad Ame- 
rikiecziai suprasdami szios ko
vos svarba pridės savo vardus 
prie Laisves Sanraszo ir paau
kos Radio Free Europe ir ra
gins savo gimines ir draugus 
taip pat daryti.”

Tada laisve strimti szauks- 
mas pasieks net ir Kremliaus 
Sienas, ir tos sienos turės galu
tinai subpreti.

Kova už laisve parankoj a 
National Committee for a Free

Europe, Inc., kuri veikoja Ra
dio Free Europe. Komitetas 
turi tinkamai užgyrima J.A.V. 
(United States America) Pre
zidento ir jame vikriai daly
vauja Kongreso nariai, valstijų 
gubernatoriai, tikybos, ap- 
szvietos, biznio, ūkio, darbo ir 
visuomenes vadai visoje J.A.V. 
Ofisas yra Empire State Build- 
in, 350 Fifth Ave,, Kambarys 
Nr. 301, New York 1, N. Y.

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

:: Tiktai ::

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

Svarbus Praneszimas
Susimildami, jeigu iszkeliau 

nate in kita miestą ant apsigy 
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prismnskite savo se 
na ir nauja adresa ir miestą ku 
riame gyvenot ir apsistojo!, ne? 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo 
da kur gyveno ir in kur iszva 
žiavo. Tokiu laiszlku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la 
bai maiszosi, o del mus yra ne 
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau 
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugbkite, jog laikraszezio ne 
anlaikote. “Saules” Redyste

Neužmirszkite kad daba) 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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
lieki!. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, 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. 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.

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-

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
slapiu. 15c.

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

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

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

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucžiu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žilas daigias turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

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. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi; 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- 
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. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
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 apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo
gutis. 62 puslapiu. 15c. ,

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

No. 155 Szakinis . Nedoras 
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. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma iu balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus. kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,

Puiki pasiskaitymui knygute. 
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
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Simus Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus, 
15c

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

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

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

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

No. 176^2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
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 isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

Kitokios Knygos

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

No. 180 Kvitu k n y g u t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu k n y g u t e 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
ežio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tis 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
H3?2’ Nepamirszkite dadeti 10^ 
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. B. Ą»
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Skundas Prieszais Sunu
Simus jau stovėjo karitoryje. 

Pirma karta stojo akis in aki, 
tėvas prieszais sunu. Kojos jam 

! drebėjo, o galvoje pradėjo dun- 
i dėt, apsidairė kur galėtu tru
puti pasilsėt. Tame duris kan-

[ ĄTSIMINE man sziandien i®- 
torija isz mano gimtinio 

kaimo, kuri atsitiko da už ma
no jauni* dienu.

Buvo tai paskutinis perstati
mąs žmogiszko gyvenimo, kuris 
jau baigėsi ant szio svieto. Var
gingoje grinczeleje, prie sienos' 
stovėjo supuvuse lova, prie lo-j 
vos sulužias krėslas, kitokiu 
rakandu nesirado, nes mažam 
kambarėlyje ne 'buvo vietos. Už 
tai du senukai, sulenkti sunkiu 
darbu, sėdėjo ant lovos. Apie 
septynios deszimts metu abu
du kovojo su gyvenimu ant 
erszketinio kelio gyvasties su 
geresnio gyvenimo sziame gy
venime.

Teip susilaukė seneliai ir da
bar sėdi ant lovos. Senelio gal
va nulenkta ant krutinės, su il
gais žylais plaukais, nes ne bu
vo pinigu už ka. nusikirpt. La
posią kabojo užgesus medine 
pipkute, nes tabako ir nebuvo 
už ka nusipirkt, o sudėtos ran
kos rodos in malda radosi ant 
jojo keliu. Akys insmeigtos in 
žeme — apie ka maustė, galima 
gerai'buvo suprasti.

Sena jojo gyvenimo drauge, 
baigė valgyti isz molinio blude- 

. lio. Teip, buvo tai vienatinis 
molinis bludelis ir vienas 
szauksztas kokius senukai 
drauge naudojo, nes nieko dau
giau neturėjo! Senuke ir buvo 
nuliūdus ir turėjo akis insmeig- 
tas in žeme, negalėdama nuryt 
vargingo valgio, kuri laike ant 
szaukszto.

Virszui lovos ant sienos ka
bojo penkios fotografijos, buvo 
tai paveikslai juju penkių su
augusiu sunu. Puikus vyrukai! 
Vienas su akuloriais ant akiu, 
kitas aficieriaus mandieroje, o 
terp kitu ir tasai, pas kuri ra
dosi ant “loskavos duonos.”

Paveikslas nuliudusiu sene
liu, duos mums dasiprast dau
giau ne kaip ilgi apraszymai.

Senas Dobilas 'buvo taja die
na sude paduoti skunda ant sa
vo sūnaus.

Jeigu sūnūs skundžasi ant 
tėvu, tai yra labai liūdna, bet 
jeigu senelei tėvai skundžia 
vaikus priesz suda, tai žmogaus 
gyvenime yra liūdniausia!

Skunda Dobilas surasze pats 
o buvo tai gana ilgas skundas,, 
ba net ant szesziu puslapiu po- 
jpięros. Surasze pats*, ba neturė
jo pinigu idant duoti kam ki
tam suraszyti, o priek tam, ne
norėjo idant žmonis žinotu 
apie jo szirdies skausmą. Juk 
ant svieto randasi visokiu žmo
nių. Ne kurie pasigailės, o .kiti 
pasakys: “Kaip sau senei pa-

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais <

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

Pinigai reikia siusti su ]> 
užsakymu: ![

Tiktai,. . . $1.00 ;■ 
Saule Publishing Co., Įj 

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

siklojo, dabar iszsimiegos,” o 
tai reiszke, jog negali ant nieko 
rugot, ba sau visame yra kal
tas! i

Pakol gyvenimas buvo da 
sziokis tokis, skundėsi ant pats 
save, bet kada jau negalėjo to
linus iszlaikyt nutarė sunu ap- 
skunst in suda. Todėl surasze 
pats skunda, o rasze per kėlės 
dienas su dre'banczia ranka ir 
tankiai turėjo silsėtis, nes prie 
to ne buvo papratęs, arba tan
kiai per aszaras nieko neinate. 
Ant tuju puslapiu butu užtek
tinai paraszyti kelis žodžius, 
kurie užvardytu nelaba sunu 
latru.

Nunesze skunda in miestą, in 
suda; fenais priėmė skunda ir 
užrasze in knygas teip, kaip ji
sai kitados užrasze visa savo 
gaspadorysta sunui. Sugryžo 
namo, o už keliu dienu aplaike 
paraginima in suda. Sztai 
sziandien turi jisai eiti in suda, 
del teismo.

Per visa nakti ne užmerk e 
akis. Ant stalo gulėjo naujas 
puslapis popieros, konia visas 
užraszytas, nes užrasze sau ne- 
kuriuos skundus kuriuos buvo 
užmirszias paduoti pirmam. 
Pasikėlė senukas, užžibino 
lampa, parasze idant neuž
miršit ir teip raszydavo nau
jus atsiminimus per visa nakti.

Atsikelias isz ryto, apsiren
gė, sulankstė popiera, insidejo 
in surdota. Isz tosios popieros 
skaitys savo užmetinejimus 
prieszais sunu del sudžiaus. Se
nukas su lazda rankoje, supli- 
szusiais czebatais ėjo in suda, ir 
maustė ka kalbės sude.

— Aha, butau užmirszias 
kalbėjo in save, turiu ir tai pa
sakyti, jog jau nuo keliu metu 
kaip esame ant loskavos duo
nos, negalime suszildyt musu 
mažo kambarėlio žiemos laike. 
Norints sūnūs pastate pecziu 
pagal sutarti, bet ne pastate ka
mino. Žiemos laike turime gu
lėti apsirengia ir da negalime 
suszildyt mušu sustingusio kū
no. Viską pasakysiu. Pasakysiu 
kaip mus sūnelis maitian, ar- 
sziau už savo szuni. Duoda 
mums penkis svarus druskos 
ant meto ir tai tokio, ka dek 
aviu duoda. Szito neparasziau: 
kas sanvaite mums prižadėjo 
duoti czystus marszkinius, bet 
neužraszyta kokiam vandeny
je turi būti isz,skalbtos, tarnai
te skalbia juos pamazgosią.

O gal szito neprivalau kalbė
ti, jog vakar sūnelis ant manes 
užpyko, už tai, del ko ji pa- 
szaukiau priesz suda ir kirto 
man su ranka per veidą, jog 
net sukritau ant žemes. Skau
dėjo man galva, bet sziandien 
jau neskauda, tiktai mano szir- 
dis baisiai skauda, o kaip skau
da!

Taja ranka, kuri mane kirto 
vakar, vedžiau mano mylima 
sūneli in mokslainia in bažny- 
czia, o kada rankute buvo su- 
szalus, tai jaja szildžiau savo 
kvapu. In taja ranka neseniai 
inde ja u visa mano turtą, tikė
damas, jog ant senatvės mane 
sūnūs priglaus, o toji ranka 
mane perkirto ant žemes.

Kada inejo in miestą, blu- 
džiojo po ulyczias, pakol atėjo 
valanda kada turėjo stoti sude. 
Ant galo inejo in dideli murini 
narna. Buvo tai sūdąs.

Taigi vyrueziai, 
Kur daug mergeliu,

Tai vyrukai bėga nuo ju, 
Jeigu bijo paneliu.

Vienam sportukui rodos 
nebuvo, 

Ant pinigiszkos belos 
pakliuvo,

Gal pareisi tam 
vyrelui sėdėti, 

Jeigu nenorės in 
teismą, eiti, 

Jau ten negali būti geras 
stonas moterystes, 

Kur prasideda nuo 
szelmystes.

Isztikro tas kontras, 
Tai labai pagedęs, 
Atbėga in czionais 

isz kitu pleisu, 
Savo pacziules palieka, 
Po tam, gyvena kaip 

latrai atlikia, 
Taigi, palekia savo 

vaikus ir paezes, 
Ir da atsigabena kito 

<■ boba in ežia,
Ir atranda tokius, 

Ka- priglaudžia, 
O kad ir žino apie 

tokius 
Tai ne baudžia, 

Dievulis negali ant 
tokiu susimylėti, 

Ir dori žmones turi 
sarmata turėti.

Tik tu Dievuli, susimylėk, 
Mielaszirdyste ant mus 

turėk, 
Ba už nusidėjimus 

nieksziu, 
Bausme puola ant visu!

* * _ # 
Czikagoje kaip vienas 

vyrelis pasiuto,
Ka tik nuo piktumo 

netruko, 
Trobeli kitiems padare, 

Už tai in lakupa 
pasodino,

Bausme užmokėti nubaudino, 
Del nuskriaustu žmonių.

Tai tasai vyrelis taip 
pakliuvo, 

Ba mažai pas ji proto 
buvo,

O kad negirtuokliautu, 
Tai gal protą gautu.

Vienam miesteli moterėles 
isz proto iszejo, 

Kokis tai maras ant 
ju užėjo, 

Pas vai ta skundžasi, 
K a iiriyn a ms ramybes 

neduoda, 
Gerus žmonis apszneka, 

Per dienas liežuvius 
neszioja.

Mano kurna n e už ii g i o 
in ten pribus,

Gera paredka padarys, 
O gal tada moterėles 

apsimalszys, 
Sarmatos visiems nedarys. 

SKAITYKIT
ET “SAULE”

celarijos atsidarė, o rasztinin- 
kas paszauke:

— Dobilas tėvas ir Dobilas 
sunūs, tegul stoję priesz suda.

Nieko nekalbėdami inejo 
abudu in suda.

— Jaunas Dobilas apskun- 
stas per tęva, paszauke sudžia 
in jaunesni, bet tuojaus už
klausė senuko:

— Ar norite kalbėti seneli 
prieszais savo locna kūdiki ?

— Asz ežia da turiu antra 
skunda, kuri surasziau, atsake 
senukas. Sieke ranka in kisze
niu.

— Paantrinu — kalbėjo .su
džia, — teismas prasidės, ar no
rite kalbėti prieszais sunu?

Senas Dobilas gylei užsi- 
manste, popiera paliko kisze- 
niuje isztraukdamas tusz- 
czia ranka.

— Jau 'sekalbesiu, sunūs 
butu nubaustas. Del tojo mažo 
trupinėlio gyvasties neužsimo
ka, jau ne ilgai gyvensiu ant 
svieto, nekalbėsiu nieko, gal 
koki laika su motina iszlaiky- 
sim kartu gyvenimą. Sugražy- 
kie man skunda ponas sūdžiau!

— Ne, to negalima padary
ti!

— Na, tai sau ji pasiliki!, 
asz turiu kita. Apsisuko senu
kas ir iszejo.

Senukas žinodamas gerai, 
jog jam sūnelis ne duos jokios 
paduszkeles in graba po galva, 
atejas namo, pasiuvo sau pats 
paduszkaite, iszkimszo sausais 
lapais ir indejo in vidų antra 
skunda kalbėdamas:

— Taji antra skunda pasi
imsiu sn 'savim ant ano svieto 
ir paduosiu paežiam Vieszpa- 
cziui, Augszcz'iausiam sudžiui, 
kuris teisingai nusprens mano 
skunda prieszais mano locna 
kūdiki!

— GALAS —

...APIE...
SVARBIA LAISZKA

JONAS Greitinskas parasze! 
viena ryta labai svarbia 

laiszka, kuri ketino tuojaus isz- 
eiti. Paduodamas tarnaitei 
Mariukai, kalbėjo:

— Nuneszkie szia laiszka 
tuojaus ant paczto, ba labai yra 
svarbi!

Mariuką paėmė laiszka ir 
kad lauke lyjo, kaip isz ceberio, 
nemislino bėgti ant ano galo 
miesto kur radosi pacztas. Bet 
laiszka turi būti nusiunsta, o 
kad josios mylimasis Antanu
kas gyveno antrose duryse nuo 
jos, per tai nuėjo pas ji su pra- 
sžymu: — Mano Antanėli, nu
neszkie del manes szita laiszka 
ant paczto, nes asz laiko netu
riu, tik greitai, nes tai labai 
svarbas laiszkas!

Antanukas negalėjo atsisa
kyti Mariukai, jau ketino eiti 
ant paczto, kad sztai paregėjo 
važiuojant berną isz ano galo 
miesto ir paszauke :

— Klausyk Petrai! Tu va
žiuoji pro paczta, buk taip ge
ras paduoti szita laiszka ant 
paczto, nes tai labai svarbus 
rasztas!

Petras paėmė laiszka, inside
jo in kiszeniu ir nuvažiavo to- 
liaus. Ant kelio užsimislino gi
liai ir pravažiavo pro paczta, o 
per visa diena buvo užimtas 
darbu. Vakare, kada nusirėdė, 
užtiko laiszka.

Paliepė jisai savo šuneliui 
idant’ant rytojaus nunesztu ta 

■ laiszka ant paczto, nes tai labai 
svarbi!

Simus iszeidamas isz namo, 
susitiko su duonkepiu, kuris ka

Kapitonas Archibald M. 
Ahern, isz St. Louis, Missou
ri, paeziepina viena Korėjos 
Komunistą, suimta nelais
vėn.

Vis daugiau ir daugiau 
Komunistu patenka in ne
laisve ar patys pasiduoda, 
dabar kai Amerikiecziai jau 
ima atsimuszti ir patys ant 
tu Komunistu pultis. Belais
viai vis buvo paeziepinti, 
kad jie neužsikriestu ar ki
tus neužkriestu kokiomis li- 

tik buvo atneszesi duona. i
— Hei, Szimai, kada eisi 

pro paczta, buk taip geras pa
duoti szita laiszka, nes tai labai 
svarbi!

Szimukas ne 'buvo arszesnis 
už kitus, paėmė laiszka, inside
jo in kiszeniu ir vaiksztinejo su 
duona per visa diena, o kad 
laiszka kiszeniuje nereke tai ir 
apie ja nemislino kol netejo in 
namo pono Greitinsko, o kada 
paregėjo Mariuką iszeinant su 
gurbeliu ant turgaus paszauke:

— Paukszteli, eini in mies
tą, ar nenuneszoum man szita | 
laiszka ant paczto, nes asz ja 
užmirszau nuneszti, yra tai la-i 
bai svarbi.

Mariuką isztiese ranka idant 
paimti laiszka, tuom tarpu po
ni Greitinskiene ineidama in 
kuknia paregėjo kaip Mariuką ’ 
ima nuo duonkepio laiszka. 
Capt! Pagriebė laiszka ir ne
žiūrėdama ant adreso, su pik
tumu inbega pas 5yra szauk- 
dama:

— Klausyk, kalbėjo drebė
dama isz piktumo: Mare turės 
iszeiti isz namu kuogreieziau- 
sia. Ar tu kada girdėjai? Sztai 
turi kokius ten meilingus susi- 
neszimus su duon-kepiu ir už
tikau juosius ant karszto dar
bo kada jai padavinėjo szita 
lAiszka.

Ponas Greitinskas paėmė 
laiszka nuo savo paezios, dirs
telėjo ant adreso ir paszoko 
net lyg lubu.

— O kad jus szimts milijo
nas baczku velniu suėstu! Juk 
tai mano laiszkas. O kad juos 
Lucipierius užsmaugtu! Dabar 
pats nnnesziu ta laiszka ant 
paczto nes yra labai svarbi.

----- GALAS-----

gomis.
Belaisviai karininkai sako 

kad Komunistai ketino su- 
muszti Amerikieczius tik su 
szesziomis divizijomis karei
viu, bet jie dabar yra in karo 
lauka pastate net dvylika di
vizijų ir dar ir tu negana su
laikyti Amerikieczius. Jie sa
ko kad dabar liko tik trys 
divizijos isz kuriu reikia im- 
•ti kareivius ir statyti in 
frunta in vieta tu kurie žuvo 
buvo paimti ar pasidavė.
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ŽiniosVietines Armijos Bosas

— Subatoj pripuola Szven- 
to Lino. Taipgi pasninkas. Ir ta 
diena 1001 metuose Visztyje 
siautė didis gaisras.

— įSubatoj prasideda Ru
duo.

:— Lapai nuo medžiu krin
ta.

— Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola septyniolikta Nedelia 
po Sekminių. Taipgi Szv. Af
ros. Panedelyje Szv. Firmino.

— Utarninke Szvento įsa
ko Jogueso.

—• Sekanti vyrukai likos 
paszaukti in kariszka tarnysta 
ir apleis miestą Ketverge, Rug
sėjo (Sept.) 28-ta diena, 6:30 
valanda ryte: Isz Trenton — 
John Salmon.

Mahanoy Plane — John Ba- 
saro.

Tamaqua, R. D. 2 — Constan
tine Rogoskey.

Shenandoah — Charles J. 
Kershusky, John M. McDevitt, 
Casimir A. Honorowski, Cla
rence Mohutsky ir Raymond 
W. Moyer.

Nuremburg — Gerald C. 
Brown.

McAdoo — Wm. J. Mingo.
— Mikalina, penkių metu 

amžiaus dukrele pons. Viktoriu 
Balcziu (Ball), nuo 717 E. Cen
tre uly., staiga susirgo su Para
lyžių “Polio” liga ir likos nu
vežta in Allentown ligon'bute 
del gydymo.

— Jonas Kufrovicz, nuo 
405 W. South uly., aplaike ži
nia. nuo valdžios kad jo sūnūs 
kareivis Pfc. Emanuel Kufro- 
vich kur jis tarnavo Amerikos 
armija Korėjoje, dingo Liepos 
(July) 31-ma diena, ant kares 
lauko. Kareivis Emanuelas bu
vo prie 19-tos Infanterijos Re- 
gimepto, 24-tos Divizijos. Pri
gulėjo prie Szv. Marijos Slavo- 
ku parapijos. Paliko savo teve
li, brolius ir seserys.

— Czedinimo laikas pasi
baigs Nedelioj Rugsėjo 24-ta 
diena, todėl laikrodžiai turi 
'būti atsukti viena valanda at
gal (Eastern Standard Time.)

— Valdžia pranesza kad 
buvusia miesto gyventojas An
tanas Žukas, kuris gyveno 313 
E. Market uly., mieste, ir kuris 
tarnavo Amerikos armijoje, 
žuvo ant kares lauko Korėjoje. 
Velionis gimė Mahanojuje Rug
sėjo 22-tra diena 1914 metuose. 
Paliko savo paezia Valeria ku
ri gyvena Cambridge, Mass., 
taipgi paliko puse-seri Izabela 
Yurgeliene isz Plainfield, N. J., 
ir puse-'broli Prana Moliuszi, 
Chicago, Ill. Velionis prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos.

skamba kaip prisirengimas del 
karo.

Europiecziai, kurie gerai ne- 
pažinsta Amerikos ir klausosi 
Sovietu Rusijos propagandos, 
tikrai mislina kad Amerika 
rengiasi visa svietą užkariauti.

TREMTINIU.
VARGAI DEL
EMIGRACIJOS IR

BALF’O VEIKLA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

duriau su jais, pasirodė labai formasijas ir glaudžiai bendra- 
dekingi Amerikos Lietuviams darbiavo keliones metu. Vi- 
už musu rūpestingumą, pagelba siems už tai esu labai dėkingas, 
ir globa. Patyriau, kad BALFo 

MYLI KOMUNISTESEuropoje, karo valdžios skaito
ma viena isz didžiųjų paszelpos 
organizacijų, veikianeziu Euro
poje. BALFas, kiek irisitiki- 
nau kelionėje, atsižvelgiant in 
liūdna dar likusiu tremtiniu pa
dėti, turės tęsti savo veikla su 
didesniu intempimu ir atsidėji
mu.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Minersville, Pa. — Utarnin
ke apie 3:15 valanda ryte, ug
nis kylo Rescue Hook and Lad
der ugnagesiu draugijos namie. 
Ugnis prasidėjo skiepe. Bledies 
padaryta ant $2,500. •

Glen Lyon, Pa. — Kazimie
ras Babelis (Booble) kuris ki
tados gyveno Maizeville, Pa., 
bet apie 29 metai atgal apsigy
veno in Glen Lyon, arti Wilkes- 
Barre, numirė Nedėlios ryta in 
Martin ligonbute, Nanticoke. 
Nelaimingas žmogus likos pa
vojingai sužeistas Glen Alden 
kasyklose, pereita Sereda. Pali
ko savo paezia Katarine (po tė
vais Stuczkiute—Stucker isz 
Mahanoy City); dvi dukterys: 
Dolora ir Regina, taipgi broli 
Alberta isz Frackville; pen
kios seserys: Berta ir J. Želio-

Generolas J. Lawton Col
lins, Amerikos armijų vadas 
ant karo lauko, ežią, su savo 
Karo Sztabo nariais važiuo
ja in frunta, netoli Taegu 
miesto. Užpakalinėje sėdinė
je sėdi Leitenantas Genero
las Waltos H. Walker, Asz- 
tuntos Armijos Komandorius

ir Major Generolas Earle E. 
Partridge, Penktos Lakunu 
Armijos Komandorius.

Komunistai dažinojo kad 
szitie augszti armijos kari
ninkai važiuoja in frunta, ir 
jie stengiesi jiems kelia pa
stoti, bet jie nesuspėjo.

niene fsZ Frackville; W. Vaitu- i K O M U N 1 S T A I 
koniene ir G. A aletiene isz Mi- j 
chigan ir Ona Lakonieaiė, New j 
York. Laidojo Seredos ryta su 
apiegomis Szv. Dennis (Airi- BERLYNAS, VOK. — Da-
isziu) ba'žnyczioje 9:30 valanda į bar visiszkai aiszku, kad dau- 
ir palaidotas in Apreiszkimo guma Vokiecziu linksta in Va- 
P. M. parapijos kapines Frack-j karus ir traukiasi nuo Rytu, 
villeje. j-Vokiecziu praeitis veda juos in

---------------- — Demokraaija, Laisve ir Nepri- 
Wilkes Barre, Pa. — Rugsėjo klausomybe. Jie kreipiasi in 

automobilians Vakarus ne užtai, kad jie myli 
• ponia Lucille Amerikieczius ar pasitiki ant 
Krikszcziuniene Prancūzu, bet, už tai, kad jie

ketvirta diena, 
nelaimėje žuvo 
Christian
(Van-Horn) 37 metu amžiaus. 
Velione su savo vyru Stasiu 
praleido szventes (Labor Day) 
Wilkes Barre lankydami gimi
nes. .Gryžtant namo in Pater
son, N. J., apie penkios mylios 
nuo Effora, ju autoniobilas p.rie 
pasisukimo nuėjo nuo kelio ir 
kelis kartus persiverte. Paliko 
savo vyra Stasiu, dukterį ir du 
sūnūs.

Plains, Pa. — Netoli nuo 
Bridgeport, N. J., automobilius 
užmusze ponia. Marijona Szid- 
lauskiene, 60 metu amžiaus, 
nuo Diana ulyczios. Velione 
lanke savo sunu Antana ir jo 
szeimyna. Velione gimė Lietu
voje, o atvyko in Amerika 1912 
metuose. Gyveno Philadelphia, 
Pa., o 1921 m., persikėle in 
Plains. Paliko dideliame nu
liūdime savo vyra Kazimiera, 
du sūnūs, dvi dukterys, taipgi 
sese r i, daug anuku ir pro-anu- 
kus. Likos palaidota Petny- 
czio, Rugsėjo 8-ta diena su 
apiegomis iSzv. Pranciszkaus 
ba'žnyczioje, Miners Mills, de
vinta valanda ir kūnas likos 
palaidotas in parapijos kapi
nes.

London, Anglija. —. Rusai 
paskelbė, kad ant kares lauko: 
Korėjoje, žuvo Komunistu ar
mijos generolinio sztabo virszi- 
ninkas ir kraszto apsaugosi ko
misaras Kam Gen.

Tasai Nelaimingas 
Tryliktas

k Jonas — Kas tau atsitiko 
Petrai, jog teip esi sumusz- 
tas?

Petras — U-gi kumuti tai 
vis per ta j i trylikta skaitlį!

J. — Kaip tai per trylikta?
p. — Matai, tai boba mane 

suteriojo!
J. — Kaip taip prie to pri

sidėjo trylika?
P. — Ba matai, sziandien 

suėjo man trylika metu kaip 
su ja apsivedžiau!

D. P. Instatyma visai žmonijais 
sumetimais, kad pagelbėjus po 
szio karo skaudžiai nukenteju- 
siems tremtiniams. Amerikos 
tauta ir valdžia, suprantama, 
rodo daug gailestingumo ir su
deda žymiai auku nelaimin
giems gelbėti. Jei padaroma ne
teisingai skriaudų tremtiniams 
tai ežia nėra Amerikos tautos 
kalte, bet nevykęs pareigunu 
parinkimas sziam humanitari-

VOKIETIJOJE niam darbui. Amerikos val-| 
 džios parinkti asmenys sziam 

kilniam darbui yra nevyke.
Visuose savo pergyvenimuo

se tremtiniai žiuri in ateiti su 
viltimi ir pasitikėjimu, kad 
jiems pasiseks visas sunkeny
bes ir gyvenimo skurdą pergy
venti, pagelbstint savo bro
liams ir sesutėms Lietuviams, 
gyvenantiems užjūryje. BALFo 
organizacijos darbas yra gerai 
iszvystytas, ypacz Vokietijoje, 
bendradarbiaujant su I.R.O. 
Generalinio BALFo Ingalioti- 
nio J. Valaiczio Centras yra 
Muenchene, Vokietijoje. Isz vi
so ten dirba 8 tarnautojai; vie
na rasztine randasi IRO patal
pose, o antra rasztine, centrali- 
ne, 20 Rauchstr. Tarnautojai 
yra I.R.O. apmokami. Britu zo
noje BALFo skyrius randasi 
Bad Salzuflen. Sziame skyriu
je dirba I.R.O. apmokami 8 dar
bininkai; ežia Britu zonoje yra 
daugiau darbo, nes vien klaipe- 
diecziu yra per 3,000 žmonių.

Prancūzu zonoje BALFo sky
rius yra Reutlingen: ežia dirba 
I.R.O. apmokami 4 asmenys, 
nes szio j e zonoje Lietuviu trem
tiniu beliko keli szimtai.

I.R.O. ne vien apmoka BALE 
tarnautoju algas Vokietijoje, 
bet taip pat parūpina patalpas 
rasztinems, duoda reikmenis, 
duoda automobilius ir sunkve
žimius, o taip pat tiekia benzi
ną ir taiso maszinas nemoka
mai. Visais geležinkeliais viso
se zonose musu tarnautojai 
gauna dykai pravažiavima Va
karu Vokietijoje. Visos szios 
privilegijos, teikiamos isz I.R.- 
O. ir karo valdžios, daug pa
lengvina musu organizacijai 
veikti. Nuo 1948 m.,. Liepos 1 
dienos iki 1950 m. Liepos July 
1 dienos BALFo administraci
jos reikalams Vokietijoje isz 
I.R.O. gauta $59,969.00. Nuo 
Liepos 1 dienos I.R.O. atleido 
puse visu tarnautoju isz savo 
instaigu ir isz kitu szalpos or
ganizacijų. Man pasisekė inro- 
dyti Ženevoje ir Vokietijoje 
Vyr. I.R.O. direktoriui Mr. Ry
an, kad BALFo veikla Vokieti
joje emigracijos ir szalpos sri
tyse labai svarbi ir kad mes ne 
tik Lietuviams gelbstime, 
Latviams ir Estams daug 
gelbos teikiame. Todėl ne 
nesumažino tarnautoju,
Britu zonoje pridėjo viena tar
nautoja ir sutiko leisti pasam
dyti apie 10 žmonių klaipedie- 
cziu ir kitu tautu žmonių glo
bai per BALFa Britu zonoje.

Lietuviai, visur kur tik susi-

bijosi Sovietu ir Komunistu.
Rusija ir Amerika visomis 

galiomis stengiasi prisitraukti 
prie saves Vokieczius. Ameri
ka jau dabar daug visko duoda 
Vokiecziams; Sovietai, Komu-' 
nistai daug daugiau prižada, 
bet nieko neduoda. Vokiecziai 
dabar mato ir supranta kad pa- 
gelba ir paszelpa gali jiems 
ateiti vien tik isz Vakaru; o isz 
Rytu vien tik nelaisve ir Ko
munistiszka valdžia visu laii- 
kia.

Komunistai dabar laisvoje 
Vokiectijoje gali gauti tik de- 
szimta nuoszimti balsu per rin
kimus. Kai Hitleris valde Vo
kietija, tai Komunistai buvo du 
sykiu stipresni ir galingesni. 
Prilyginus prie Prancūzijos -ir 
Italijos, Komunistai Vokietijo
je yra silpni.

Kaip dabar iszrodo, tai du 
treczdaliai Vokietijos glau
džiasi prie Amerikos, ir bėga 
nuo Rusijos. Vokietijos fabri
kai, jeigu jie bus visi atstatyti, 
galės labai gerai paremti Ka
riszka Sutarti ir ne tik sau, bet 
ir kitiems krasztams parūpinti 
kariszku ginklu.

Europos žmones negali su
prasti Amerikos, nes jie daug 
propagandos iszgirsta apie 
Amerika, ir negali suprasti 
kaip Kongresas gali Preziden
tui prieszintis.

Tasai Kariszkas Sutartis yra 
del apsigynimui, o ne puolimui. 
Europos žmones in tai tiki nors 
Sovietu ir Komunistu propa
ganda kitaip jiems aiszkina.

Bet žinios isz Amerikos apie 
musu kariszkus eroplanus, ku
rie taip toli gali skristi, Euro- 
piecziams iszrodo kaip rengia
masis in užpuolimo kara. 

.
Žinios kad musukariszki ero- 

planai dabar gali septynios de- 
szimts miestu Rusijoje pasiek
ti ir subambarduoti iszgazdi- 
na Europieczius. Ir visos tos 
žinios ir kalbos apie pagamini-; 
ma daugiau tu sprogstaneziu 
‘•‘Atom” bombų Europiecziams:

bet
pa
tik 
bet

sanvaites ir užmokėti visus 
teismo ir advokatui kasztus.

Ji sako, kad ji gali priparo- 
dyti kad jos vyras su svetimo
mis bobomis užsideda. Ir vi- 
sos tos svetimos moterys yra 
Komunistes. Ji toliau aiszki
na, kad jis prisivilioja ir suve
džiojo viena jos sena drauge, 
kad ji kita syki turėjo savo tar
naite apginti, kai jis ant jos už- 

. Ji toliau skundžiasi

pravardžiavo.
Rože, jo žmona buvo savo vy

ro kelis sykius užklausu: Kodėl 
jis vis dirba ir darbuojasi su 
Komunistėmis, o ne su Komu
nistais? Jis jai trumpai atkir
to: Man reikia inkvepimo del 
tokio sunkaus darbo!

Ji sako, kad jis patarė jai ke-, 
lis sykius susijiezkti meiluži, 
kuris ja patenkintu ir ji jam in 
akis nelystu. Jam savo Rožei 
negana raudona, ir jis raudo
nesnių Roželių jieszkosi Komu- 
niseziu tarpe.Lankydamas tremtinius, ci- 

viles ir karo instaigas, radau 
daug prielankumo ir koopera- 
vimo. Tiek, kiek UNRRA buvo 
nesukalbama man lankantis _____ r
Europoje po karo, tiek dabar sipuole. 
I.R.O. yra palanki. Mat, dabar kad ji neteko beveik visu savo 
kiti vejai buezia. Invairios pa-j draugu, nes jos vyras visiems 
szelpos agentūros parode daug 
nuoszirdumo ir bendradarbia
vimo. Musu generalinis ingalio- 
tinis Europoje J. Valaitis ir vi
si kiti galiotiniai ir tarnauto
jai daug man pagelbėjo kelio-' del Prezidento per rinkimus, 
nese ir darbuotėje lankant tai jo tėvas jo iszsižadejo ir jam 
tremtinius. BALFo Centras ir- nei cento del mokslo nedave ir 
gi vis teikia reikalingas in- visokiais bjiauriais vardais ji

jos draugams ir draugėms pa- 
siunsdavo Komunistiszka laik- 
raszti “Daily Worker.”

Kai jo sūnūs, kuris eina in 
mokslą, nesutiko remti Wallace

KOMUNISTAI
SUSZAUDE POLITI

NIU BELAISVIU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

griauta kai Amerikos bombne- 
sziai ant jo kelis sykius paleido 

' savo sprogstanezias bombas.

PRANESZIMAS!

e

Have you felt like
"this lately?

nnu

Perhaps you get a peculiar feeling, sometimes, when 
yOu think of the financial responsibilities ahead.

Like many people, you may sort of feel cramped and 
hemmed in on all sides, wondering how in the world 
you’re ever going to straighten out yourself and be free 
to meet the big, important emergencies that will surely 
come your way. *

Perhaps you get numb all over when you seriously 
think of what will become of you should yod become 
sick—with so little money in the bank to tide you over!

Perhaps you’ve been wondering how you’re ever 
going to get enough cash together to make a down pay
ment on that new house you and your family will need 
eventually.

Perhaps you fidget when you consider that your child 
will be ready for college in a few short years and you 
wonder where the tuition will come from.

There’s one way, however, to get out of the box finan
cially . . . and that is to start saving part of your wages 
each week in United States Savings Bonds.

You’ll be surprised how quickly your savings accum
ulate when you sign up through the Payroll Savings 
Plan where you work, or the Bond-A-Month Plan where 
you bank.

Week after week, month after month, your savings 
will grow and grow and grow. Furthermore, in ten 
short years, you get back $4 for every $3 you set aside! 
Why not start freeing yourself from financial wor
ries now? Start buying U. S. Savings Bonds regularly, 
starting now. How about it?

SAVE FOR YOUR INDEPENDENCE

This is an official U. S. Treasury advertisement- 
prepared under auspices of Treasury Department and Advertising

BUY U.S. SAVINGS BONDS

Council.

$

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisiu- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
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.

_________
Siuncziant pinigus per ban

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “San
ies,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

XAAAAAAAAAAAA/WXAAA/VVv^

Pirkie
U. S. Bonus

Isterija apie “AMŽINA ŽY
LA.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiam!
:: Reikalams ::

■35 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

SKAITYKIT 
“SAULE” ^§3

PLATINKI!!


