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Trumanas Praszo Vienybes
Isz Amerikos MOSKVOS TIKSLAS Daktaras Pagerbtas VAGIS PAMIRSZO

Prieszinasi
WASHINGTON, D. C. — 

Tie valdininkai, kurie geriau
siai pažinsta Sovietu Rusija ir 
žino kas ten darosi, visai nesi-; 
bijo kad tie Sovietai sziais me
tais paskelbtu kara. Jie sako 
kad Sovietu Rusija dar nėra 
prisirengus kariauti su visomis 
Europos Tautomis, ir kad ji 
neiszirystu vieszai stoti in ka
ra priesz Amerika.

Jie sako kad Sovietu Rusijos 
kariszka maszina dar nėra pri
rengta del tokio didelio karo,

Dabar Galva Skauda

CHICAGO, ILL. — Viskas 
buvo tvarkoj, vagiui, razbai- 
ninkui Silvester Wisniewskiui, 
kai jis inejo in viena saliuna 
ir paskelbė drąsiu balsu kad 
jis atėjo pasiimti visu pinigus. 
Jis viena ranka laike kiszeniu 
j e, kaip kad jis ten turėtu re
volveri.

Bet paskui viskas apsivertė 
kojomis augsztyn ir dabar nn-

Amerika Pasiren
gus Kariszka
Pvarka In vesti

Vaszing-tono Universite
tas reikalauja kad kiekvie
nas studentas, studente butu 
Daktaru gerai iszagzamina- 
vuoti, pirm negu stoja in ta j 
Universitetą . Reikalauja 
kad X-ray paveikslai butu 
nutraukti, patikrinti kad 
studentas neturi kokiu ligų.

Szita studente Dayis Hol
comb norėjo stoti in ta Uni
versitetą, bet jos tėvas nesu
tiko ant tokiu pareikalavi
mu, sakydamas kad jo tikė
jimas tai nepripažinsta. Jis 
priguli prie First Church of 
Christ bažnyczios.

nes ne viskas tvarkoje paezio- 
je Rusijoje. Jie priparodo kad 
jeigu Sovietai dabar paskelbtu 
kara, tai ju paežiu vergai, kaip 
visi Ukrainiecziai ir kitos pa
vergtos tautos stotu priesz So
vietus.

Jie spėja kad antras Sovietu 
žingsnis bus sukurstinti tas 
tautas, kurios randas prie Yu- 
goslavijos rubežiaus ir tenai 
kara iszkelti, kaip jie yra pa
dare Korėjoje.

Szitokis Sovietu supjudini-| 
mas vienos tautos priesz kita 
priverezia Amerikieczius vis 
daugiau ir daugiau savo ka
riuomenes iszskirtyti po visa 
svietą. Tokiu budu Rusija mis- 
lina muus nualinti, nusilpninti.

Daktaras Dean Sherwood 
in Canton, Mass., buvo Dak
taru Draugijos pagerbtas 
Cleveland, Ohio kaipo “Sziu 
Metu Szeimyninis Dakta
ras.” Jis atsižymėjo labai 
rūpestingai prižiūrėdamas ir 
gydydamas savo miesto žmo
nes. Po jo priežiūra užgimė 
apie du tukstaneziai kūdi
kiu.

ežia pasaulini kara. Ir už tai 
mes galime Sovietams pasaky
ti aeziu.

SVEIKINA
PREZ. TRUMAN A

bagas tupi kalėjime ir galva 
rankose laiko.

Policijantai sako kad szitaip 
atsitiko su tuo nabagu: Dvide- 
szimts devynių metu amžiaus 
Wisniewskis, buvęs kalinys, 
inejo in Greenview Inn saliuna 
laikydamas viena ranka kisze- 
niuje. Saliuninkas, Stanley 
Coula nuolankiai pasitraukė ir 
prileido ta vagi prie pinigu re- 
gisterio.

Bet kai vagis pradėjo su 
i abiem rankom pinigus semtis, 
vienas kostumeris prie baro, 
John Kovach pamisimo kad 
tas vagis visai neturi revolve
rio. Jis nusistvere už tuszczios 
alaus bonkos ir reže tam vagiui 
staeziai in pakauszi.

PREZ. TRUMANAS
IR ACHESONAS

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas jau bu
vo beveik intikintas kad jam 
reikia nusikratyti savo Sekre
toriaus, Dean Achesono. Jau 
viskas buvo prirengta ir jo in- 
pedinis buvo iszrinktas ir bu
vo jau pasakyta Achesonui 
gražumu atsisakyti. Preziden
tas Trumanas jau buvo pasi
rengęs paleisti Achesona, kad 
Republikonams pataikautu.

Bet viskas pairo, pakriko, 
kai Republikonai Kongresme
nai ir Senatoriai pradėjo vie- 
szai reikalauti kad Achesonas 
butu paszalintas. Ir kai buvęs 
Prezidentas Hooveris pradėjo 
nagan imti visa valdžios Užsie
nio darba ir nusistatymą. Tada 
Prezidentas Trumanas baisiai 
supyko ir dabar, ant kerszto, 
jis pasilaikys Achesona, kad 
visiems parodžius kas bosas 
Vaszingtone. Prezidentas Tru
manas daug kartu taip, ant 
kerszto, yra dar didesnes klai
das padaręs.

TELEFONAS
PABRANGO

NEW YORK, N. Y. — 
Keturi tukstaneziai telefono 
kompanijos darbininku iszsi- 
juose dirbo nuo asztuoniu isz 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Gal taip ir jiems pasiseks, bet 
jie pamirszta, kad tokie Rusi
jos žingsniai padeda ir Prikel
ti Amerikieczius isz saldaus 
miego, juos perspėti, kad jiems 
pavojus gresia. Sovietai pade
da mums apsiginkluoti daug 
geriau ir daug labiau, negu vi
sos musu vadu prakalbos ar 
grasinimai.

Po antro pasaulinio karo mes džiama per radija. 
ramiai sau miegojome ir nieko 
nepaisėme, bet dabar mes ima-į 
me ginkluotis ir rengtis in tre-,

  i Wisniewskis, beveik pa- 
Jo Kalba Patiko kvaiszes pribėgo prie užpaka- 

P K------------------- liniu duriu, bet jos buvo užra-
Europos Žmonėms kytos. paskui jis neszesi prie 

--------  frunto duriu, bet pataikė in 
LONDON, ANGLIJA. — stora saliuno stiklą ir atsimu- 

Euiopos laikraszcziai sveikina sze staeziai in to kostumerio ir 
Prezidentą Trumana už jo kai- į0 saliuninko rankas.
b a, kuria jis pasakė Kongrese, 
ir kuri buvo po visa svietą lei-

Redakcija Saule” sudeda
Prancūzijos, Belgijos, Skan- szirdinga aeziu, visiems tiems 

dina vijos ir kitu krasztu laik- katrie platina laikraszti ir ra- 
(Tasa Ant 4 Puslapio) gina kitus prie skaitymo!

Praszo Paneles Szvencziausios

Beveik visi Milo miesto 
gyventojai, Italijoje yra su
sirinkę in Etna kaina prie 
Paneles Szvencziausios alto
rėlio ir meldžiasi Dievo Mo
tinos juos iszgelbeti nuo gre-

sianezio visiems jiems pavo
jaus.

Etna kalnas vėl pradėjo 
virti ir deganti geležies ir 
verdanezio akmens srove bu
vo pradėjus iszsilieti ir

plaukti nuo to kalno staeziai 
in szitu žmonių namelius.

Nors laikinai ta srove, ro
dos, pasisuko in kita puse ir 
iszrodo kad žmonių maldos 
buvo iszklausytos.

Senatas Ir Kongresas Sutinka 
Paskirti Daugiau Pinigu Del 
Apsiginklavimo; Nutarta Iki 
Kovo Menesio Imti 80,000 Vy

ruku In Vaiska; Fabrikai 
Nespėja Ginklu Pagaminti 

K ___________________

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Trumanas, savo prakalboje perspėjo Kon
gresmenus ir Senatorius, dabar tarpu saves 
ginezinasi kaslink pasiuntimo musu karei
viu in svetimus krasztus. Jis sako, kad 
jeigu Sovietams pasisektu užimti Europa ir 
Azija, tai mums jau nebeliktu vilties atsi
laikyti. Prezidentas Trumanas vardais ne
paminėjo tuos, kurie dabar jam prieszina
si, bet buvo aiszku, kad jis norėjo atsikirsti 
ir atsakyti Senatoriui Robert Taft, kuris 
sako, kad Prezidentas Trumanas nėra in- 
galiotas taip musu armijas siunsti in sve
timus krasztus. Jis sako, kad ežia Kon
greso ir Senato darbas.

Džiaugiasi Anūke

Amerikos Iždo Sekreto
rius, John W. Snyder, laiko 
ant keliu savo anūke, Evlyn 
Spencer Horton. Motina, bu
vusi Drucie Snyder, Ponia 
John Horton linksmai žiuri 
in savo dukrele, kai laikrasz-
tininkai visu trijų szita pa
veikslą nutraukė.

Dauguma Amerikos laikrasztininku ra- 
szo, kad Prezidentas Trumanas nieko ypa-

STASSEN SUGRYŽO ringo nepasake, kad jis tik bendrai kalbe-
ISZ EUROPOS i° aP>e riios dalykus kuriuos mes jau ir 

----- taip žinome.
Sako Kremline Neramu Mums iszrodo, kad Prezidentas Truma- 

philadelphia, pa. - nes ir kitaip negalėjo kalbėti. Kai Preziden- 
Pennsylvanijos Universiteto fas TlumanaS jn Kongresą kalbėjo, jlS patS 
pargryžo isz Europos. Per pen? dar daug ko nežinojo, ir pats lauke pa-

i kias sanvaites jis važinėjo po matyti kas bus isz keliu labai svarbiu in- 
visus krasztus 
laisvi.

Parvažiavęs,

kurie dar yra yy^jy 'Pll0 paczju syklll bllVO laikomi fa- 
, bai svarbus pasikalbejima Tautu Sanjungo-

t JIS S3.KO KclCl

dar vis yra vilties del taikos je kaslink Kinijos insikiszimo in Korėjos 
Europoje.

Jis sako kad Rusijos Krem
line dabar neramu ir ]_ 
vietai bijosi kad neiszkiltu re fanOftU JlS teiOR'i 
voliucija Rusijoje ir net So vie-! *
tu raudonoje armijoje, jeigu sakyti apie Korėjos 
Rusija paskelbtu kara dabar mjjas |ame krasz(e 
priesz bet kuri kraszta. J

Jis sako kad dabar yra dau- lia skelbti vieszai.
(Tasa Ant 4 Puslapio) '

kara; Pennsylvanijos 
patys sodas Stassen, gryžo

Universiteto Preziden- 
isz Europos su savo 
negalėjo daug ka pa- 
kara ir apie musu ar- 
nes tokiu žinių neva- 
Tai isz tikro, mažai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Jau dabar net ir pats Gene
rolas MacArthuris sako ir pri- 
sipažinsta, kad mes vargiai ga- į 
losime iszsilaikyti Korėjoje, ir, 
kad mes tikrai negalime Kinio-i 
ežiu tenai sumuszti. .Jau ir jis.; 
augszęziausias musu Genero
las sako, kad butu geriau susi
taikinti ir pasitraukti.

; pergale baisiai brangiai turi' B T » ¥ * s * HP i"“.“2Naujas Lietuviu Iransportas
paezioje Kinijoje. Jau dabar
Chiang Kai-shek praszo Tautu
San jungos pa.velinimo> pultis 
ant Komunistu paezioje Kini-

| joje, isz kur jis buvo neseniai 
iszvytas. Jis turi daugiau negu

! puse milijono ginkluotu karei- 
I viu.

Vizgirda: Viktoras, Elena, ir 
in New Yorka atvyko Senkus: Rimtautas, in Ro

chester, N. Y. — Zaranka: An
in tanas, Milton, Mass. — Zas- 

Juozas, Zofija,
Antanas, New Ha-i

iszDar ne žodžio negirdėti 
Vaszingtono, bet jau gandai ei
na kad visiems butu geriau jei
gu Generolas MacArthur butu' 
paszalintas ir in jo vieta butu 
paskirtas kuris augsztas 
vyno Admirolas, 
su Kiniecziais 
mums garbingos 
eiti.

Eina gandai kad armija pa. 
reikalaus kad visi vyrukai nuo 
septyniolikos metu amžiaus tu
rės užsiregistruoti, ir in raiška 
stoti kai jie sulaukia asztuouio- 
likos metu.

Mos jau seniai žinojome l;a I.
1 penktukas niekam nevertas 

kmis galėtu i [<aj viskas taip paszie- 
piie Kokios, Įjsz]faį pabrango, bot dabar at- 
iszeities pi i- ejna ^įnįos įsz yaszingtono: Se

nato komisija pataria valdžiai 
visai negaminti daugiau penk
tuku, nes jie niekam neverti, 
nieko už juos negalima, nusi
pirkti.

Jeigu tokie gandai iszsipil- 
dytu, tai jau visiems kaip ant 
delno aiszku, “kad mes kara 
Korėjoje pralaimėjome, kad
musu vaikai tenai visai už d\- Amerikos Komunistai slen
ka kariamo ir kilto! giesi slaptai laikyti savo seimą• •

i New York mieste. Bet slapta 
FBI policija viską apie tai ži
nojo ir net tame seime dalyva-

Beveik visi Prancūzijos laik- 
rasztin inkai ima. reikalauti
kad Amerikos Generolas Doug- vo Kai Komunistai ta pamate, 
las MacArthur butu paszalin-1 jįe prisipažino kad jie negali 
tas isz vadovybes Tautu San- uie]<0 dabar slaptai daryti, 
jungos armijų Korėjoje. - , 

r in- 
‘The 

raszo kad kai dabar

Dabar labai daug žmonių 
skubinasi nusipirkti naujus au
tomobilius. Jie bijosi kad no už 
ilgo nebus galima naujas auto 
mobilius pirktis.

T 
lieku, 
dėlių puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi

Su paveikslais. 177 di 1 szaukt tęva zokoninka Bema- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
i sekanti skaitymai:| Velniszkas malūnas, Kaip stn- 

Visi pirmieji Katalogai dabai; Įia\sz maiszo iszlins, Apie bo- dentas lojo o maluninkas pabe-

KATALOGAS

Szis Katalogas ba ka negalėjo savo liežuvio go, Stebuklinga puodą, Daine- 
! sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga- le. 4< puslapiu. 15c. 
linga ypata galybe meiles, Ra- No. 146 Dvi "

yra negeri.
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.
istorijos apie

Apie Gruodžio 20 d., 1950, 
laivu “General Ballou” in 
New Yorka atvyko szie Lietu
viai Tremtiniai:

NEW YORK. — Gruodžio 19 kadius; 
d., 1950 m., laivu “General 
Sturgis 
szie Lietuviai Tremtiniai:

Andrijauskas: Bronius,
E. Chicago, Ind. — Baltruszai-i cziurinskas: 
to: Magdalena, in Worcester, Vytautas, 
Mass. — Barauskiene: Anąsta-i ven, Conn, 
zija, Amsterdam, N. Y. — Bins- 
chies: Greta, Corinth, N. Y. — 
Filipavicziene: Elona, Dalia ir 
Laima, Cleveland, Ohio. —Fio- 
riauowiez: Irena, Detroit, Mi-i 
chigan — Gabseviežius: Ona ir
Stanislawa, Schenectady, N. Y Augulis: Vladas, Chicago 
— Jonelis: Pranas, S. Boston, j JU. — Bruveris: Antanas, Ci- 
Mass. — Jurkauskas: Jadvy-Įcero, III. — Girtautas; Kazys, 
ga, Jonas, Newark, N. J. — J u- Brooklyn, N. Y7. — Jurgiele- 
zaitis: Jonas, Janina, Ramute, j wicz: 
Maria, in E. Chicago, Ind. —' 
Krosu eviezins: Andrius, Ursu-I 
la, Buffalo, N. Y. —; Kurtinai- 
tyto: O,na, Cleveland, Ohio. — 
Laurinczikiene: Ona, Yonkers, į 
N. Y. — Imczauska’s: Antanas,) 
Philadelphia., Pa. — Morkų-į 
uas: Viktoras, Valerija, in Ros-I 
Ii n dale, Mass. — Onskaityte: 
Anike, Fremont, Ohio. — Pai
sys: Adolfas, in Sunderland, 
Mass. — Paliliunas: Kostas, 
Irena, Brigita-Irena,
Mich. — Pliuskeviczius; Bene
diktas, Philadelphia, 
Rastenis: Eleonora, 
Aldona, Laimute, in
Mich. — Sakocziute: Magdale
na, Chicago, Ill. — Saulenas: 
Juozas, Anastazia ir Sofija, in 
Detroit, Mich. —Sitikas: Olga 
ir Vacius, Randolph, Mass. —
Stukas: Bronius, New Britain,;
Conn. — Tatarunas: Stanisla
wa, Zuzanna ir Bronislavas, in 
Worcester, Mass. — Tatarunas 
Bronins, Plymouth, Mich. — 

Marija, ĮCestu-

Ra

Stanislaw, Ursula, 
drik E. Detroit, Mich. — 
linauskas: Uršule, Grand 
pids, Mieli. — Kleinas: Mikas,
Marta, Zelma, Hilda, Belvidere 
S. Dakota. — Kudokiene: Jad-j 
vyga, Eugenija, Chicago, UI.— 
Lemkis: Martynas, Jadwiga, 
Lydi ja in E. St. Louis, 111. —! 
Papirtis: Mykolas, Hilda, in: 
Cleveland, Ohio. — Pikunas:) 
Justas, Rochester, N. Y. — Ra-; 
manauskas: Liudas, Chicago,!

Detroit, III. — Ruokis: Valerijonas,Į 
Į Margarete, Alflons, Brooklyn, ; 
) N. Y.

Vincas, j va s, in Bucks Co., Pa. 
Detroit

Pa.

Anglijos svarbiausias 
t akingiausias laikraszti s 
Observer 
mes prakiszome Korėja, tai 
treczias pasaulinis karas yra 
beveik neiszvengiamas. Bet1
mes ta. treczia kara. dar vis ga-! Automobiliams guminiai ra- 
lime laimėti, jeigu dabar mes!taL “‘Tajeriai ’ jau dabar pa- 
labiau susriupinsime su Euro-I szieliszkai pabrango. Jau da- 
pa ir Korėja visai užmirszime. • ^ar negalima, pirktis tajeriu su

.. baltais szonais. Eina gandai) Tomkeviczius:
Po Kalėdų senis Butkus nu- i kad ne 1IŽ ^8’° visai neblIs 8a-) tis. Brooklyn, N. Y. — Vetlo-1 

ėjo pas viena daktara. Tas dak-pima ju pirktis be pavelinimo: vas: Aleksandias, Olga ir 
taras yra piktas ir surūgęs Į *sz val<4žios. Nebūtu pro szali., — 
kaip septynios Petnyczios. dabar kelis nusipiikti ii pasi-,

“ Ar tu buvai pas kuri kita 
Daktaru, pirm negu atėjai pas) ••
mane?” Jis Butkaus piktai pa- * Sovietams labai reikia daug 
klausė. gazolino ir aliejaus. Tai gal del i

“Ne, Ponas Daktaro, pas jo-) tos priežasties jie turės dar pa-! 
ki kita Daktara nebuvau, bet j laukti, pirm negu jie pradės 
buvau nuėjės pas savo dranga I treczia pasaulini kara. 
karabelninka.” atsake Butkus.'

“Pas karabelninka,” suszu-l 
ko Daktaras, 
la patarimą jis tau davė?” : ateinanezia vasara. Jie

“Jis man patarė pas tave ai- kad valdžia pavėlintu Mel 
eiti, Daktare,” pasiaiszkino 
Butkus.

Barauskas: Stanislo-
— Silkai-

tis: Klemensas, Helju, Kristi
na, Rochester, N. Y. — Sinke- 
viezius: Pranas, Milwaukee, 
Wise. — Sobutas: Valys, in 

j Brooklyn, N. Y. — Šubertas: 
I Aleksas, Rosina, Chicago, Ill.
— Taparauskas-. Bronius, De
troit, Mich. — Varaneckas: 
Henrikas, Chicago, Ill. — Žiu- 
rinskas: Albinas, Marija, Aldo
na, Marija, Albinas ir Anna, in pū pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Detroit, Mich.

—- BALF Imigracijos Komi- 
Ar- Į totas.

ganiszka lazdele, Boba kaip ir Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
visos bobos, teipgi juokai, ro- ežios nakti. 61 puslapiu. 15c. 
dos, triimpi pasakaitymai ir t.
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 ’Trys apysakos apie da. 45 puslapiu. 15c.
No. 101 Kapitonas Velnias, pinigai galva-žudžiai, 

Puikus apraszymas, 
Knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas Kaip traukt giliukningai eini-) laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 152 Trys istorijos 
i Kajimas, Drūtas Petras, 
I galis. 62 puslapiu. 15c. 
į No. 153 Trys istorijos 
I Gailuti, Du broliai, Majoro 
i duktė. 62 puslapiu. 15c.

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

No. 
apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15 c.

No. 160 Keturiolika 
ju apie Po laikui 
me, Per noatsarguina in balta) 
vergija, Pusiaugavonis, Viesz-; 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž-1 
dės ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržinolas ir Uosis. 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum-

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

istorijos apieNo. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai-

Ražan-' No. 150 Keturios istorijos 
didelei ezįus iszgelbsti nuo smert, Szv. apie Duktė akmenoriaus, Kla, 

Kristupą, Juokingi szposelei, ra, Nuspręstasis, Ant kiek už-

15c.
No. 151 Penkios istorijos a- 

pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas, karalium. 61 
puslapiu. 15c.

ki ir kiti szposelei. 20c.
No. 116 Istorija apie Siera-, 

ta. Puikus apraszymas. 119 pu-' 
slapiu. 15c.

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 no
rmino. 58 puslapiu. 15c.

i No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senolis, Vargo sapnas 

istori- pasaka apie čigonus. 45 pu-
f, Onytės lai- slaPilK 15c- !„ ________ ___ _______ ,

■' ' ’ “C <101 prisiuntimo kasztn.
11 Visi Money Orderoi ir pini- 

Įgai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

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

apie
Yuo-

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

> I

Ūkininku keliones
Kelionių iszlaidos

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tiK 
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. 
SSV Nopamirszkite dadeti 10^

Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie

GERB. “BALF”
DIREKTORIŲ Iszimtina. pagelba atvykusioms!

TARYBOS NARIAMS)*00Viso Sb4b2.oU. i

1950 motu Gruodžio (Dec.)) (C) Sandelio Iszlaidos; 
men. apyskaita. Darbininku algos

. GerVbiu supakavimas ir 
Pajamos: Balansas 1950 m' jn uosfa

Gruodžio ] d. $17,884.53. Gėry-j GeryMn pristatvmns, iszsil,nti.j 
na, ir koki kvai-Į reikės labai daug darbininku bemis $12,800.00. Isz viso $3°,-las p drauda

684.53. !i v įso

Ūkininkai sako kad jiems

nori
ksi-

konams ir Puerto Rico žmo-
Auku gauta $4,894.33; Nariu 

mokeseziu $136.67; Naszlaicziu 
; Namo nuoma

(D) Administracijos

Nors Trumanas visus užtik
rino kad taksos nebus pakeltos, 
bet mes neiszmanome kaip tai 
galėtu būti, jeigu valdžia tiek 
daug pinigu paskiria apsigink
lavimui. Mums iszrodo, kad ne
paisant visu tu saldžiu žodžiu, 
taksos pakils!

Sovietu Rusija nenori pasi
tarti, kaltina Amerika už visa 
beda Korėjoje.

į Duktė Pustymu, Poleniute 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

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

No. 129 Keturios istorijos: 
Rūdyne, 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- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

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

No. 134 Dvi istorijos

Simus Malkiaus, Iszklausyta
32 60 malda 

15c
No. 172 Dvi istorijos apie

l Duktė Mariu, Sruolis isz Lie Baisi Žudinsta, apie Urlika 
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie
$150. Talmudo paslaptys, Du Moki- 
pri- niu, Kam iszdavineti pinigus.

$747.40. i 45 puslapiu. 15c.
No. 175 Pasiskaitymo kny- 

251.30.; gele, Kuczios Žemaites vaizde- 
$1,148.70.: Įįs, <3 ūdras Piemenlis, Isz ko i
Iszlaidos: susidarė Anglis (su paveiks-

vargszo, Geras Medėjus.
apie 
apie 
15c 

apie

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

2284 $iiiį

S

2356

2442 . VLm ‘s.VAr

Price $2.00 s,"‘e poi"1 ,,Tle-
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

© NUMBERED POINT!

Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.
No. 138, Keturios istorijos: 

Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka,
skausmai, Mocziutes pasakoji- 

lais), Kaimiecziu Aimanavy- mi> EUeg) Vargdienis> Pirmuti. 
mai, Eiles, Kokais budais ap. ne sza]na pug_ 
gavikai apgauna žmonis, Prie- . . ..

, ° „1 , . „ . , T. , . No. 141 Keturios istorijostarai ir Burtai, Keletą Juoku ir . .....apie Kalvi Paszku, Atsitikimas • 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

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

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa-i

$643.66.
$37.38. 

i g$55.94.1°
Telefonai ir telegramos $32.90. Į paveįfcslaį. 15C>
Apdraudė
Namo iszlaikymas 
Kelionių iszlaidos
Elektra ir dujos
Spausdiniai

--------,---------------|Vajus, veiklos plėtimas ir 
Prancūzijoje $150.1 . . .J J j smimasi

Viso

! nems atvažiuoti del pjūties; jie fon<Įuj $25.00; Namo nuoma 
teipgi noii kad valdžia užmo-1 «^S5.00; Gražinti iszmokejimai 
ketu už szitu darbininku koIIc,- j ^435 99. Sustabdytas czekis 
ne ežia ir atgal. $50.00; Gerybių gauta $7,743.;
___ , Baldu gauta $300. Isz viso $44,- 
______ _ _ ; 054.43.

Iszmokejimai

I (A) Tiesioginei Szalpai: 
Lietuviams AMkietijoje $3,472. 
Li etuviams Austrijoje 

j Lietuviams .
; Lietuviams Danijoje 
Lietuvi ams Sz vedi jo je

1 Lietuviams Italijoje
Kiek laisve kasztuoja? Lais-' Daiktine pagelba Amerikoje 

ves kasztai yra aprokuojami su i ' $760.
Nario mokestis A.C.V.A. $125. džj $683 M 
Viso $5,007.00. b

> iViso $8,521.41.Mes ežia turime demokratu T • -• • T i r •. , , (B) Imigracija, ir Inkurdim-; „ . ,v. iia ir laisve, už tai, kad musu Balansas 19o0 m. Gruodžio'
valdžia vra ne keliu ponu ran- . .
, . ’. . • , Atstovo atlyginimaskoše, bet visu ,žmoni u nore. • °

Iszlaidos uoste

Pypkes Durnai!

Nors mažai dabar randame 
laikraszcziuose apie Tndo-Ki- i... . , - T- • , ■ I drąsą,nija, bet. ir tenai Komunistai 
kariauja ir Prancūzus musza.
Prancūzijos valdžia, yra. jau ga
vus daug kariszku eroplanu isz 
Amerikos, szita kara vesti.

Amerikos valdžia duoda So
vietams žinoti, kad Amerikos“ 
armijos pasiliks Japonijoje, ir 
kad taikos sutartis bus sudary
ta nežiūrint ar Sovietai daly- i 
vans ar ne.

$100

LAISVE
$200.
$100.
$100.

$270.
$65

Paszto iszlaidos
Rasztines reikmenys

$17.50. ! No. 176 A-Be-Cela arba pra- 
$49.08. džia skaitymo ir raszymo, de] 

$101.40 Lietuviszku vaiku. 25c.
$21.72.
$91.23
‘r gar-
$169.30

$1,220.11 liauskio, su nekurais

Tie kurie, sutiktu iszsižadeti 
laisves del laikinos taikos ar 
apsaugos, nėra verti nei laisves į 
nei apsaugos.

“Talmudo Paslaptys”

Nors Komunistai Kiniecziai 
dabar kulia ir musza Ameri- 
kieczins Korėjoje, bet jie už ta

Tas Dievas, Kuris mums 
ve gyvastį, davė ir laisve 
paežiu sykiu.

(BUS DAUGIAU)

da- 
tuo

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15^ ::

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

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

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 

naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kai • 
vari ja Viesz. Jezuso 
10c.

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

j nauja būda 25c.
—- A. S. Trecziokas, Balf Iž-! No. 103 Vaidelota, apysaka 

isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietu viszku už-

Viso iszmokejimu 1950 Gruo-i fe 
džio men $7,838.41.

Atrankos ir inpakavimo me- J

31 diena. $18,533.02.
Balansas gėrybėmis $17,000.i 
Isz Viso $35,533.02.

dininkas.

’KSF Sieniniai Kalendoriai 
1951m., 15 coliu ploczio, 23% 
coliu ilgio. Po 40c., arba 3 už 
$1.00. Adresas: Saule Publ., U. S. Bonus 
Co(J Mahanoy City, Pa,, U.S.A,

Pirkie

fQUNMIN UM

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...MALDA...

Motinos Szvencz

Kristų so

Verksmai 
prie Ap

SAULE PUBLISHING CO. 
MAHANOY CITY, PA.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

■-■į®

.'i
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DRUTJONIS u ■ •» ■ *

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ĮDEGANT laikui mainosi ir 
žmones. Sziandien žmones 

kai kuriuose dalykuose visai 
skiriasi nuo senęves žmonių. 
Dakar Lietuvos kaimuose ru
deni ar žiema po vakarienes 
tuojau visi skiriesi: senesni 
gulti, jaunesnieji lekia net in 
tolimu kaimu vakaruszkas ir 
t.t.

Seniau-gi taip neimdavo; il
gas žiemos ir rudens vakarais, 
visi da ilgai vakaraudavo, 
dirbdavo; moterys verpdavo, 
vyrai mezge tinklus, pyne' 
krępszius ar suko virves. Kar
tais visi dirbdavo viena darba: 
plesze plunksnas arba karsze 
vilnas. Kad nebutu nuobodu, 
pasakodavo vieni antriems pa
sakas, užminėdavo misles. IUlž 
tai vakaravimu nekantriai 
laukdavo visi, o labiausia mes 
mažieji. Apie miega nebūdavo 
ne kalbos. Bet daug, vai daug 
prabėgo metu. Negailestingas 
laikas jau senai iszmete isz ma
no atminties pasakas. Isz ju vi
su pasiliko tik viena, kurie asz 
jums ir papasakosiu.

Tai buvo senai, seniausiai 
Lietuvos kraszte, bet kurioj 
vietoj, — nieks nežinojo! Gy
venta tada tokiu stipriu ir drą
siu vyru, kuriu del ju drąsumo ,.' ......ir stiprumo bijojo visas pasau
lis. Bet isz visu ju buvo stip
riausi : Kalnavei’tis, Griauna- 
meclis ir Drutjonis. Kaip tik 
apie Drutjoni ir pasakosiu. 
Szisai nugalėjęs viso pasaulio 
milžinus užsimanė pasigrumti 
net su velniu! Tik visa jam bu
vo beda, kad nežinojo kur rasti 
pragaru. Nors jis apie tai klau
sinėjo visus, bet sužinoti vis 
del to nepasiseke'. Sztai surado 
sena kareivi, kuris pasakė, kad 
labai, labai toli pietose ant 
aukszto kalno kyszo pragaro 
kaimas. Nudžiugęs Drutjonis 
nieko nelaukęs iszsiruosze in 
kelione; ji truko pora metu. 
Perėjo jis daug karalyscziu, 
mate daug visokiu žmonių, per
sikėle per daugybe placziu 
upiu. Perlipo per debesis re- 
mianeziu kalnu virszunes, bet 
kalno su kaimu da niekur ne
inate! Ėjo toliau. Tik sztai, vie
na ryta, saulutei jau gerokai 
patekėjus, pamate isz žilo szilo 
kyszojanti kaina su kaimu, isz 
kurio veržėsi juodu durnu ka
muoliai.

— Na, tai jau ežia bus pra
garo kaminas, džiūgavo Drut
jonis. Bet kur pragaro durys; 
kaip jas surasti? Juk turi bū
ti pragaro durys; be j u kaip-gi 
velniai trukus pamate skyle. 
Inlindo in ja. Visame urve 
tuszczia, nėra ne vienos gyvos 
d v a s i o s. Nerimastauclamas

LIETUVISZKAS

SAPNOR1US
J Sr 283 Paveikslais S

160 Puslapiu į!
(Į 8 col. ilgio, 514 col. ploczio ]! 
S Iszaiszkma sapna ir kas ]! 
!į ateiteje stosis. Su priedu ]! 
![ planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztos po- į! 
(> pieros virszeliuose. :: :: ]! 
<’ Pinigai reikia siusti su ]» 
? užsakymu: <[

<! Tiktai,. . . $1.00 j
Saule Publishing Co., ![ 

]! Mahanoy City, Pa.,U.S.A. J;

Drutjonis taip smarkiai su- 
cziaudejo, kad net visas urvas 
sudrėbėjo.

Staiga isz urvo gilumos ka
žin kas kriokancziujbalsu pa
klausė :

— Kas ežia?
— Asz, atsake Drutjonis.
— Kas tu toks, ka.s tau gal

voj?
— Jei nori žinot kas, ateik 

ir pažiūrėk!
— Bet kas ežia dvokia, žmo

giena?
— Nutilk biaurybe, pats 

dvoki raeszlu ir da klausi! Rik
telėjo Drutjonis.

Priesz drąsuoli isz urvos gi
lumos iszejo baidyki a. Jos il
gas liemuo, platus pecziai, ries
tas snukis, smaila ir kreiva no
sis, ūsai ir barzda, kaip'Supu
vusio szieno glebis, mažos ran 
donai blizganczios akys ir pen- 
kiasieksniai ragai liudijo, kad 
tai isztikrujn buvo pats vel
nias. Drutjonis galingu balsu 
nusikvatojo ir tarė:

— Na, na tai pragaras tu
ri nieko sau gražuoliu!

— Laukan isz ežia, suriko 
velnias.

— Tik nesikarszcziuok, ne
si karszcziuok, nes pats pirmu
tinis iszskrisi, ir delnus pasi- 
spiaudes Jonas priszoko prie 
velnio. Abudu susikibo. Prasi
dėjo dvikova. Užkulniais, lyg 
žagrėmis, iszare visa asla. Jo
nas iszsyk pajuto, kad velnias 
kur kas už ji silpnesnis. Vel
nias eme -szniokszti, kriokti; 
nuo jo eme varvėti stambus 
prakaito laszai, o Jonas vis ji 

• pinke, vis spaude, vis labiau 
ilsino ir isz visu jiegu suspau
dęs kai trenke biaurybe in ur
vo giluma, kad net szonkauliai 
su'braszkejo ir akys iszszoko. 
Tapes nugalėtoju, Jonas su ke
liais pabaigė ■ lamdyti velnio 
krutinę. O paskui pakeles pra
garo kerte ir in pasidariusi 
plyszi inkiszo velnio barzda ir 
nuleidęs atgal ant barzdos ker
te apleido urvą.

>
* * *

Tokiu, ar bent panasziu vy
ru butą senovės Lietuvoje. Ka
žin kas bus isz dabartiniu mu
su berneliu, kuriuos mažas 
degtines buteliukas ir da ma
žesnis papirosas valdo kaip no
ri? Ar nereiks tik, kaip sene
liai pranaszavo, devyniems
gaidi piauti?

----- GALAS

Iszmintingi Žodžiai
— Garsiai niekad nekalbėk 

veluk su kvailiu neužsiduok.
— Jeigu negera žingsni pa

darysi, tai per visa gyvastį 
szlubosi.

— Jeigu teisybe kam in 
akis kalbėsi, tai del saves nevi
doną turėsi.

— Jeigu isz kitu juokus tu
ri, tai isz saves verkti gali.

— Kuo mažesnis žmogus, 
tuom sznekesnis bus.

— Jeigu tiktai pinigu turi 
tai ir protinga vadytis gali, bet 
kvailos galvos, neuždengsi 
kvailybes niekados.

— Ant moterių sutaikos 
nereike paisyt niekados.

— Nevienas labai sparnu 
nori, bet užmirszta jisai kad 
turi kojas.

— Jeigu iszsižadesi laimes 
kurios trokszti, tai jau isz to 
laimingas busi,

Ar žinote kad tam 
Milville,

Tai tikras pasiutimas, 
Ten per dien moterėliu 

rėkimas ir staugimas, 
Ten viena tokia yra, 
Kuri laikina labai 

guzule.
Kada josios vargingas 

vyrelis,
In darba iszeina,
Tai kitas kokis 

senas ateina,
Del f undos gervino,

Ir tasai senbernis 
neapleidžia narna,

Kol parte pabaigta.
Mat, tojo vyruko 

pati kenezia, 
Tikra szirdies skausmą,

Kad jisai užsiduoda, 
Su tokia ragana.

Girdėt kad ir singelei 
pas ja užeina,

Tik asz ir kaimynai 
žino,

Ko in ten sueina.
Badai ir kita tokia 

randasi,
Tame mieste,

Kuriai pirtį ketina, 
Užkurti vyru paezios,

Taigi, su smala 
aplies, .

Ir prie geležines 
sztangos užsodys,

Jeigu tosios partes 
neapsimalszys.

Mano kurna Baltruviene, 
In ten neužilgio pribus
Tai graudu verksmu 

bus.
Taigi lukaut!* * *

Girdėjau kad kur ten 
Misureje,

Mažam pleise, 
Kelios szeimynos musu 
tautos žmoneles gyvena, 

Bet koki, tai jau
gana!

Bobeles ilgus liežuvius 
turi,

Giedos jokios neturi, 
Savo kaimynus apkabineja, 

Ir melagystes visokes 
neszioja,

Tai mat, tas viskas 
negerai, 

Po tam Anglai isz Lietuviu 
juokėsi,

Pirsztais bado ir 
tycziojasi!

* * -r
Tai ir viskas ant 

sziandien,
Dabar eisiu pas savo 

kurna,
Neš sake kad turi

gero sztofo,
Del szalczio ir 
skaudanezios kojos,

Tai dabar tariu visiems 
Gud-bai!

Neužmirszkite guodotini 
skaitytojai atsilygint su prenu
merata už laikraszti “Saule,” 
nes da turime kelis szimtus, 
kurie apie tai užmirszo ir pra- 
sze idant nesulaikyt laikrasz- 
czio. Paskubinkite!

Redakcija “Saule” sudeda 
szirdinga aeziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra
gina kitus prie skaitymo!

SENELIS :: :: 
:: IR ČIGONAS

j£JO per tilta vargingas sene
lis. Atsisėdo pasilsėti ant 

tilto ir dūsauja. Sztai eina ei-; 
gonas ir klausia:

— Ko taip dūsauji, ievai?
— Ka nedusausi, kad var

gas spaudžia. Tuojau reikia 
skola mokėti, o nei puses pini
gu neturiu kiszeniuje. Tai, Die
ve, kitiems skatikas pigiai pa
reina. Žiūrėk, kiszeniuje de- 
szimtukas, už valandėlės an
tras, dar už valandėlės treczias 
ir vis auga ir auga turtai.

— Nenusimink tėvai. Asz 
galiu ir tave pamokyti, kas da
ryti, kad kiszeniuje vis dvigu
bai pinigai augtų. Ar nori?

— Noriu, kur nenorėsi; at
sake senelis ir iszsižiojeg pra
dėjo klausyti, ka jam čigonas 
pasakys.

— Gerai iszmokysiu. Ma
tau, kad bedoje esi. Bet ir tu, 
seneli, manės neužmirszk. O 
dabar daryk teip, kaip liepsiu. 
Eik per tilta, paskui sugryžk, 
o asz eisiu paskui tave. Kai pe
reisi per tilta ir supilsi pinigus 
in kepure, tai tuojau kepureje 
rasi dvigubai pinigu, kaip in- 
dejes. Ir visada, kaip tik eisi 
per tilta, vis dvigubai daugiau 
rasi kepureje pinigu.

— Ar gali būti? Suszuko 
senelis. Strakt tuoj ir atsistojo 
isz džiaugsmo.

— • Ar nori, kad asz prisie- 
gavoeziau? Sakau, kad bus, 
tai bus. Duok szian ranka. Bet 
pirmiau turi pažadėti, kad už 
mano pamokinimu kiekviena 
karta, kaip pereisi per tilta ir 
rasi dvigubai pinigu kepureje, 
.duosi man po asztuonis kapei
kas.

— Prieteliau, duosiu, su
szuko linksmai senelis juokda
masis savo szirdyje isz čigono, 
kad tiek maža tepraszo.

— Na eik per tilta, sako či
gonas.

Perejo žmogelis per tilta. Su
pylė savo pinigus in kepure. 
Čigonas paemes sukrėtė ir lie
pė seneliui skaityti. Žiuri sene
lis, isztikro dvigubai tiek yra 
pinigu kepureje, kiek buvo in
dexes.

— Tikri stebuklai, suszuko 
senelis ir atskaitė čigonui asz
tuonis kapeikas.

Perėjas antru kartu per tilta 
vol dvigubai pinigu kepureje 
rado. Atidavęs čigonui 8 kapei
kas vėl ėjo. Kepureje ir trecziu 
kartu rado dvigubai pinigu. 
Bet suskaites pamate kad isz 
viso yra kepureje tik 8 kapei
kos kurias ir turėjo atiduoti 
čigonui pagal sutarties.

Senelis liko be pinigu. Maus
to, kaip tai galėjo tai atsitikti. 
Jam begalvojant čigonas nu
ėjo savais keliais, pamokinęs 
seneli, kad nereikia būti per
daug godžiam. x

Kiek senelis turėjo isz syk 
pinigu kiszeniuje ?

— GALAS —
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Abdul Rahman Azzam Pa
sha, (po kairei) bendras 
Arabu Sanjungos Sekreto
rius, pasikalba su Amerikos 
Sekretoriumi Dean Acheso- 
nu, Vaszingtone, ir praszo 
kad Amerikos Sekretorius 
patartu ar priverstu Anglija 
iszsitraukti savo armijas, isz 
Suez Canal. Szitas pareika

MALDOS GALYBE
pONIA Barkiene nuvyko at

ostogų peš savo sunu ir jo 
szeimyna. Priesz deszimti me
tu jos vyras mirdamas, paliko 
jai pomirtine ir gabala žemes 
Messabos apylinkėje. Kada ge
ležies naugiu toje apylinkėje 
buvo atrasta, ji, pardavus savo 
savasti už puse milijono dole
riu, nusipirko patogius namus 
St. Paul, Minnesota. Nors po
nia Barkiene skaitėsi save ka
talike, vienok jos szirdyje nie
kados nebuvo giliai insiszak- 
neje tikėjimo, vilties ir meiles 
dorybes. Kuomet ji netikėtai 
tapo turtinga, iszdidumas ir 
tusztumas joje užvieszpatavo.

Aeziu intekmei ponios Bar- 
kienes marezios, jos sūnūs ir jo 
visa szeimyna buvo pavyzdin
gi katalikai ir kasdien priėmė 
Szvencziausi ir savo szirdi. Ka
da jo motina atvažiavo, ji bare 
savo sunu ir marezia, kad jie 
da užlaiko tokius senovės pa- 
proezius, baisiai inszirsdama 
kada sužinojo, kad visa szei
myna ta pati ryta buvo klausė 
Szv. Misziu ir priėmė Szven
cziausi Sakramenta. “Jus 
kvailiai,” tarė ji. “Ar jus toki 
akli, kad nematote, jog kuni
gams vientik rupi jusu pini
gai? Jie niekados neprisiselins 
prie mano pinigu, o visgi mi
rus, asz turėsiu iszkilmingesni 
palaidojima negu jus visi.” 
“Mama, klysti savo kalboje,” 
atsake sūnūs. “Jeigu mokslo 
vyrams vientik rupetu pinigai, 
ko jiems bandyti mus vargais 
negalais in dangų nugabenti. 
Galėtu jie apturėti augszcziau- 
siai apmokamas vietas szaly- 
je.”

Viena popieti moeziute pa
mate savo anūke, kalbanczia 
rožaneziu prie Szvencziausios 
Motinos stovylos. “Nejaugi 
asz atvažiavau in vienolyna!” 
Suszuko ji. “Magdute ka ežia 
darai; kokius tu ežia szposus 
kreti?” “Ka tik pabaigiau ro
žaneziu kalbėjus, moeziute, ’ ’ 
atsake merg-aite, stodama ir 
meiliai užklausdama: Ar nega
lėtu moeziutei patarnauti. 
“Gal meldiesi, kad motina ba
re?” Tese moeziute. “Mama 
nesibara, ’ ’ teisinosi Magdut , 
meiliai glamonėdama savo mo
eziute. “O gal su savo numylė
tiniu susipykai?” Nepasiduo
dama, tarė senuke. “Toli gra
žu!” Atsiliepe Magdute su 
szypsena ant savo gražaus vei
do. “Tai kam tu meldiesi?” 

lavimas ateina isz Eigipto 
kraszto. Azzam Pasha sako 
kad Anglijos kareiviai tame 
kraszte sudaro labai nelem
ta padėti visai to kraszto po
litikai, ir sudaro nerimastį 
visame vidurrytu kraszte. 
Pasitarimai dabar yra veda
mi tarp Cairo miesto ir Loh- 
dono ant szito klausimo.

Užsispyrė moeziute. “Mel
džiausi už Kiniecziu kūdi
kius,” atvirai atsake Magdute. 
“Nors iszaugus vis vaikelis 
esi!” Suszuko moeziute. “Nu
pirksiu tau didžiausia lele, ku
ria tik galėsiu gauti mieste.” 
“Moeziute, suprask.ka asz sa
kau,” pataisė Magdute,. “My
liu Dievą isz visos szirdies ir 
liūdna man, iszgirdus kailp Ki
ni eeziai užmusza savo vaike
lius, nesuteikdami jiems Szv. 
Krikszto. Meldžiuosi, kad Die- 

! vas suteiktu jiems Szv. Kriksz
to malone, nes Jėzus už juos 
mirė lygiai kaip ir už mus. ’ ’

“Moeziute,” tese Magdute 
linksmai, ‘ ‘už menesio stosiu 
pas Misijų Seseles in vienoly
na ir nuvyksiu in Kinija, kur 
Dievui padedant pakrikszty- 

i siu tuos nekaltus vaikelius; 
, tuom ingaudania jiems dan
gaus karalyste.” “Vaikeli, ar 
isz proto iszejai!” Suriko mo
eziute, žiūrėdama in savo anū
ke akis iszvestus. Paskui vei
kiai iszbego isz kambario.

Už keletos dienu moeziute 
vėl rado Magdute vienu viena, 
ir tarė jai: “Vaikeli, padary
siu tave mano turtu paveldėto
ja, jei pamesi ta tuszczia suma
nymą tapti sesele!” Esi neap
sakomai gera, moeziute,” atsa
ke rimtai Magdute, “vienok 
negaliu priimti tavo pasiūly
mo. Žinau aiszkiai, kad Dievas 
szaukia mane in vienuolini 
luomą. Žinau taip-gi, kad mu
su Iszganytojas yra pasakęs: 
‘ ‘ Lengviau kupranugariui pra
lysti pro adatos skylute, ne
kaip turtuoliui ineiti in dan
gaus karalyste.” Su tavo pini
gais galecziau paragauti szio 
pasaulio nykstaneziu linksmy
bių, vienok atlyginimas už isz- 
tikima Dievui tarnavima bus 
amžina laime. Pagalvok, mo
eziute;: “Nei akis neregejo, nei 
ausis negirdejo, nei in žmogaus 
szirdi neinejo ka Dievas yra 
prirengęs tiems kurie Jie my-

Szis nuoszirdus iszpažinimas 
moeziute giliai sujudino. 
“Magdute,” tarė ji jautriai 
apglebus' savo anūke, ‘ ‘ nieka
dos asz tvirtai netikėjau, vie
nok tu suteikei man iszganinga 
pamokymą. Jei leisi, suteiksiu 
tau pinigus paramos tavo misi
jų reikalams. Praeityje pinigai 
buvo mano Dievas, dabar ir asz 
troksztu ka nors nuveikti, k;j.l 
užsipelnycziau dangaus lai
me. ” —L.
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GASPADORIUS ::
:: IR BERNAS- ’t

yiENAS bagotas gaspadorius 
kuriam buvo reikalinga 

darbininkas, iszgirdo kad arti
mame kaime yra bernas kuris 
kas metas maino vietas.

Atvykęs in ta kaima, eina 
pas ta berną ir pasikalblejas 
apie alga pradeda klausti jo: 
Ar ta moki dirbti? Ar esi vik
rus ir paklusnus ?

—■ Del mokėjimo asz jau 
viską moku ir dirbu greitai ir 
gerai, atsake bernas; Tiktai isz 
ryto kojų negaliu apsiauti grei- 
cziau kaip per valanda, o kar
tais tai ir ilgiau užtrunku. 
Toks jau mano paprotys nuo 
jaunu dienu. Bet apie darba, 
nėra nei kalbos, dirbu kaip žai
bas.

— Na, gerai! Tiktai ir asz 
nuo jaunu dienu turiu paproti, 
apreiszke savo keliu ūkinin
kas: esiu labai piktas; kaip už
pyksta tai visiems tenka, ar tai 
botagu, ar kuo kitu, asz nežiu
rau.

Taigi gaspadorius ir bernas 
abudu turėjo po paproti.

Bernas susiderejas tuojaus 
atvyko pas gaspadoriu.

Kožnas galėjo suprasti kaip 
jiems sekesi dailiai gyventi.

Daug” kartu kelia gaspado
rius savo szeimyna rugiu kulti. 
Visi tuojaus keliasi ir eina prie 
darbo, bet musu bernas pildo 
savo paproti: terliojas su savo 
naginėm, spjaudo, žovauja, s 
keikia, tai vėl dūsauja ir kojos 
palieka neapautos.

Gaspadoriuus su kitais dar
bininkais jau diduma darbo pa
dare, o berno, kuris “dirba 
kaip žaibas” kaip nėra, taip 
nėra. Jisai mat da vis kojas au
nasi.

Neiszkensdamas gaspadorius 
palikes klojima eina pirkion ir 
mato kad jo vaikinas viena ko
ja apsiavęs saldžiai sau knar
kia. Na, kadangi gaspadorius 
turėjo paproti pykti, dėlto nu
griebęs botaga kad pradės ber
ną szventinti vis klausdamas: 
ar valanda ar daugiau? Ar va
landa ar daugiau? O paskui 
pridurdamas kad jam dovano
tu, nes jau jo toksai paprotys.

Bernas paszoko nuo suolo, 
nubėgo kluonan, apsiavė kita 
koja ir pradėjo su kitais dirbti. 
Kiti bernai juokiasi isz jo. Nuo 
to laiko isznyko jo jaunu die
nu paprotys, o ir pats gaspa
dorius piktu nebuvo.
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ZiniosVietines Beisboles Ratelio
Savininkas

Tauru Medžiotojas STASSEN SUGRY7I) žiuoy iyVaS2ingtc,napasitaC SOVIETU SANJUN-

— Subatoje pripuola Szv. 
Veronikos. Ir ta diena: 1950 
metuose Trylika kareiviu žuvo, 
kai eroplanas nukrito ir sudu
žo ant Lawson Field, Georgia, j

—-Ponia Ona Varkeviezie-' 
ne, nuo 425 W. Market uly., tu- ■ 
rejo operacija Pottsvilles li- 
gonbute.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Antra Nedelia po Tri
jų Karalių; Ir ta diena: 1950 
m., Komunistai paima Ameri
kos Konsulata Peiping miestą 
ir Amerikos valdžia insako vi
siems Amerikiecziams isz ten 
pasitraukti.

— Kėdeiioj pripuola Rus- 
naku Nauji Metai.

— Panedelyje Szvento Po
vilo Tyruolio. Taipgi ta diena: 
1950 m., mirė Amerikos Gene
rolas Henry H. Arnold, kuris 
buvo armijų komandorius per 
Antra Pasaulini Kara.

— Utarninke pripuola Szv. 
Marcelio. Ir ta diena, 1808 me
tuose Napaleonas suima Ame
rikos laivus Prancūzu uostuo
se.

— Panedely je p r a s i d e s 
“Deszimtuku Vajus,” del In
fantilinio Paraližo liga. Visi; 
žmones remia szita vaju.

; — Sekantieji iszeme lais- \ 
nūs del, apsivedimo: Marie M. 
Melauskiute nuo 325 So. For- 
guson uly., ir Juozas T. Norke- 
viezius, 318 So. Ferguson uly., 
Shenandoah. Marijona Nedins- 
kiute, 211 E. Penn uly., She
nandoah ir Vincas D. Pantie- 
riius, Maizeville. Teofilą D. Ža- 
litite, 534 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City, ir Joseph C. 
Dhniels, isz Lansford.

— Lietuviu Moterių K1 lu
bas isz Schuylkillo pavieto lai
ke savo susirinkimą Utarninko 
vakara Eagle’s svetainėje 
mieste. Kliubas paaukavo $25 
“Deszimtuku Vajus” del In
fantilinio Paralyžo liga. Kliu
bas laikys savo Metini Bankie- 
ta ir Szoki Panedelyje, Sausio 
(Jan.) 29-ta.diena, Necho Al
ien svetainėje Pottsvilleje. Ki
tas susirinkimas atsibus Vasa
rio (Feb.) 13-ta diena.

■ Shenandoah, Pa. — Sirgda
ma trumpa laika, Ona Želionie- 
lie, nuo 416 E. Lloyd’uly., nu
mirė Panedelyje, 9:40 valanda 
ryte, Locust Mt. ligonbuto. Ve
lione gimė Lietuvoje, atvyko 
in Amerika daugelis metu at
gal. Jos vyras Simonas mirė 
pereita Lapkriczio menesio 
4-ta diena 1950 m. Paliko dide
liame nuliūdime, du sunu: Vin-- 
ča ir Simona, mieste; trys duk
terys: Milie, pati Jono Yanavi-

Fred Saigh yra St. Louis 
Cardinals, beisboles ratelio 
savininkas. Jis labiausiai 
darbavosi pravaryti Happy 
Chandler, kuris buvo visu 
beisboles rateliu Komisijo- 
nierius.

Fred Saigh darbavosi pa
rūpinti daug balsu priesz 
Happy Chandler, kad jis bu
tu pravarytas ir jam pasise
kė. Gal už tai jis toks links
mas.

Gruodžio 1-ma diena 1950. Jau
nas vyrukas instojo in tarnyste 
Rupjuczio 29 diena 1949 me
tuose. Prigulėjo prie Apreisz- 
kimo Paneles Lietuviszkos pa
rapijos. Taipgi paliko du bro
lius: Donaldą ir Leonarda, ku
rie randasi tarnystoje, ir du ki
ti brolei: Robertą ir Vinca na
mie.

4

ISZ EUROPOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

su Kongresmonais ir Senato
riais, ir paskui jis per radija 
kalbės ir pasiaiszkins.

GA NUPIRKO HIT
LERIO AKMENI

taigiau vilties del taikos, už 
kad beveik visi krasztai visi 
vadai ima suprasti koks pavo
jus visiems gresia isz Komuniz
mo.

Amerika su kitais krasztais 
dabar ginkluojasi ir taip suda- 
ro karisžka vienybe, su kuria 
Sovietai jau dabar ima skaity-- 
tis.

Jis sako kad karo pavojus 
dar neisznyko, bet visgi randa
si ir vilties del taikos.

Jis sako kad jis dar neprisi- 
renges kalbėti apie musu Už
sienio tvarka. Jis pirmiau va-

PREZ. PRASZO
VIENYBES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

STOCKHOLM, SZVEDIJA. 
— Rusai nupirko 18,500 tonu 
granitą, kuri savo laiku buvo 
nupirkęs Adolpas Hitleris. 
Prie deszimts metu Naciu va
das ir Vokietijos. Diktatorius

is liko Prezidentui pasakyti Hitleris rengusi pastatyti mil- 
per tas prakalbas. j žiniszka laimėjimo paminklą.

Gal tik tiek paaiszkejo, kad jįs sumokėjo Szvedu Bendro- 
Prezidentas Trumanas jau vie- veį Fernstroem asztuonis mi- 
szai pasakė kad Kinijos Ko- njemus markiu, bet paminklo 
munistai yra Kremlino tarnai, niekad nepastatė, nes Hitleris 
ir kad Rusija ta kara Korėjoje| neturėjo laiko atsiusti pamink- 
veda.

Pirkie U. S. Bonus

Dale Bumstead, isz Peoria 
Arizona, nors dabar jau ar
tinasi prie asztuonios de
szimts metu dar vis drąsiai 
eina medžioti. Jis ežia stovi 
prie tauro kuri nuszove in 
Arizona valstijos kalnus. 
Valstija prižiūri szitokia 
medžiokle ir leidžia medžio
tojui tik czverti tos mėsos,

tauro galva ir skūra. Szitas 
tauras sveria daugiau negu 
tūkstanti svaru ir medžioto
jas Bumstead gales pasilai
kyti apie septynis szimtus ir 
penkios deszimts svaru ge
ros ir skanios mėsos. Nor jis 
yra jau beveik asztuonios 
deszimts metu amžiaus, bet 
jis vis mėgsta medžioti.

ežio, Elžbieta, pati Jono Grigo, 
mieste ir Mildreda, pati Jurgio 
Dragnauskio, namie, taipgi 
daug anuku ir, anūkes. Laido
tuves invyko Ketverge, su Szv. 
Misžiomis Szv. Jurgio bažny- 
cžipj'b dėvint a valanda ryte ir 
^laidota in parapijos kapines. 
Graboriai Oravitz laidojo.

, — Panedelyje, apie 10:18 
valanda vakare kylo ugnis pas 
..Pėggy-Maries skrybėlių sztore, 
A14'N; Main uly. Tyrinėjimas 
parodo kad aparatas kur valdo 
sklepini pecziu susigėdo, nuo

■ ko. prasidėjo ugnis.

Frackville, Pa. — Marijona 
. Džienis, nuo 510 So. Broad Mt. 
Ave., aplaike telegrama nuo 
valdžios, kad jos sūnūs karei
vis Pfe. Jonas Dzienis, 19 metu 
amžiaus kuris tarnauja Korė
joje,, dingo ant kares lauko,

Girardville, Pa. — Senas 
miesto gyventojas, Petras Lau
kaitis, nevedąs, pasimirė Nedė
lios ryta 7:30 valanda, Ashland 
ligonbuto. Velionis sirgo per 
keletą menesius. Buvo anglia- 
kasis, paskutini karta dirbo 
Packer Nr. 5 kasyklose. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Girardvil
le 1905 metuose. Paliko pus
broli Juozą Vinagaiti isz Ozone 
Park, N. Y. Likos palaidotas 
Seredos ryta isz Graboriaus A. 
J. Vilinskio koplyczios E. Main 
uly. su ūpingomis Szv. Vinsen- 
to bažnycziojc, devinta valan
da ir palaidotas in parapijos 
kapines.

— Ponstva Alberta Vabo- 
liai nuo 19 W. Ogden ulyczios, 
pranesza kad ju dukrele, pane
le Milie, ir Karolius Bagdonas, 
sūnūs ponios Jievos Bagdonie
nės, nuo 145 C ulyczios mieste, 
likos suriszti mazgu moterys
tes, Szvento Vincento bažny- 
c.zioje per Kleboną Knn. M. F. 
Daumanta, Lapkriczio (Nov.) 
19-ta diena 1950 m. Svotai bu
vo panele Ona Bagdoniute, se
suo jaunavedžio ir Kazimieras 
Šimonis. Vestuves invyko pas 
Whitey’s Cafe. Jaunavedžiai 
apsigyveno mieste.

Port Carbon, Pa. —- Laidotu
ves a.a. Vinco Brauko, nuo 514 
Third uly., mieste, kuris pasi
mirė Subatoj, Sausio 6-ta die
na, likos palaidotas Seredos 
ryta, su apiegomis Szvento Ka
zimiero bažnycziojc, St. Clair, 

I devinta valanda ir palaidotas ’ 
in parapijos kapines. Velionis 
gimė Lietuvoje, atvyko ini 
Amerika daugelis metu atgal. 
Pirma gyveno Mahanoy City, 
po tam apsigyveno in Port Car- 

' bona, 1918 metuose. Paliko pa- 
i ežia, tris sūnūs ir dvi dukterys. 

Įsveikina
PREZ. TRUMANA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

raszcziai raszo kad dabar vi-

siems aiszku kad Amerika pa
sirengus stoti jiems in pagelba 
jeigu karas iszkiltu su Sovie
tais.

Kol kas Maskvos laikrasz-' 
ežiai tyli ir nieko nesako apie 
ta Prezidento Trumano kalba. 1

Prancūzijos laikraszcziai 
ypatingai placziai raszo ir gi
ria Trumano kalba, sakydami, 
kad dabar silpnybes laikai pra
ėjo. Jie sako kad jie sutinka su 
Prezidentu Trumanu ir su ki
tais Amerikiecziais, kurie sako 
kad nors Amerika yra pasiren
gus kitiems krasztams stoti in 
pagelba ir in talka, bet kad tie invairiems darbams, 
krasztai turi patys darbuoti 
ir daug daugiau dirbti ir ru-| in Laivyną, jiems valia pasi-' 
pintis savais reikalais. į rinkti kokis darbas jiems pa-

Visi tie laikraszcziai raszo tinka, ar kuri jie geriausia mo-l 
kad dabar Sovietu Rusija turi ka. Už tai daug jaunu vyruku 
lakai gerai apsižiūrėti, pirm stengiasi stoti in Laivyną. Tas 
negu ji iszdrys paskelbti ilga pats ir su Lakunu armija, 
kara, kuri gali būti visiems 
Sovietams labai pavojinga.

nuduoda kad jie bėga nuo Ko 
munistu armijos be ginklu.

47,000 IMS
IN LAIVYNĄ

WASHINGTON, D. C. —
Laivyno Sztabas pranesza kad 
jauni vyrukai bus imami in 
Laivyną. Per Balandžio, Gegu
žio, Birželio menesius, Laivy-' 
nas paims keturios deszimts 
septynis tukstanezius vyru.

Laivynui reikia ne tik juri
ninku, bet visokiu darbininku

Kai vyrai savanoriais stojai

ALIJANTAI
ATSIMUSZA

TOKYO, JAPONIJA. — 
Keliose vietose Alijautams pa
sisekė nors laikinai sustabdyti 
Kinieczius Komunistus, kurie 
dabar visomis galiomis sten
giasi asztuntai Amerikos armi
jai kelia užkirsti in Pusan 
miestą.

Dideli armotai dar sulaiko 
tuos Komunistus ir eroplanai 
plekia juos su sprogstanezio- 
mis bombomis, bet iszrodo kad 
nebus galima ilgai juos sulai
kyti.

Komunistai nori paimti 
Chungju miestą, kuris randasi 
apie dvideszimts penkios my
lios nuo Pusan, nes per szita 
miestą randasi beveik vienati
nis kelias del musu asztuntos 
armijos kuri dar vis traukiasi 
nuo Komunistu.

Wonju miestas jau buvo 
ankseziau szia sanvaite apleis
tas.

Amerikos lakūnams yra in- 
sakyta szauti in visus žmonių 
pulkus, nepaisant ar jie ne- 
szioja kariszkus drabužius ar 
ne. Tik jiems insakyta neszauti 
in moterų ir vaiku pulkus. To- 
kis insakymas iszejo nes Ko
munistai tankiai tyczia mar- 
szuoja be kariszku drabužiu, ir

Tiek daug jaunu vyruku 
prisigrūdo prie Lakunu Sztabo 
duriu Philadelphijoje, kad ka- 
riszki policijantai pribuvo pa
laikyti tvarka. Lakunu Sztabas 
gali imti tik tūkstanti vyruku 
kasdien, nes neturi gana vietos, 
ar reikalingu daigtu tiems, ku
rie dabar nori stoti in ju eiles<

Kelias Atgal
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lo planu. Tas pats granitas, ak- 
mu, kurio negalėjo sunaudoti 
Hitleris, dabar bus gabenamas 
in Rusija. Koki paminklą ren
giasi statyti . Sovietu diktato
rius, nežinoma. — N.

TELEFONAS
PABRANGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ryto iki vidurnakezio, permai
nydami visus telefonus New 
York mieste. Nes dabar szauk- 
ti per telefoną New York mies
te kasztuoja deszimtukas, vie
toje penktuko. Dabar reikia in- 
mesti in telefoną du penktukai 
ar deszimtukas jeigu norite su 
kuo pasiszneketi.

Telefono kompanija pasi- 
aiszkina kad dabar viskas 
daug daugiau kasztuoja, ir kad 
darbininkai ir darbininkes 
daugiau reikalauja ir už tai 
reikėjo padvigubinti už tele-

ffe fonavima.

Szitas Marinas, kareivis 
laikydamas savo sužeista 
tiesiąją ranka, sustojo prie 
kelio pasilsėti ir biski pra
migti. Jis su kitais savo 
draugais yra ka tik užbaigęs 
kruvina kelione isz Chang- 
jun in Hamhung, Korėjoje 
kur visi Marinai, kareiviai 
stengiesi sugryžti, kai iszejo 
insakymas trauktis nuo karo 
frunto. Isz ežia jie buvo isz- 
veszti laivais.

Kai laivai priplaukė prie 
Hungham uosto iszveszti 
traukianezius kareivius, di
džiausias Amerikos karisz- 
kas laivas “Missouri” teip-

gi priplaukė prie tuo uosto 
su kitais kariszkais laivais j 
ir su savo kanuolemis, anuo
tais, ir didžiais karabinais 
neprileido Kiniecziu Komu
nistu kurie veržiesi pirmyn 
norėdami visus Amerikie- 
czius tenai iszžudyti.

Tu laivu didieji karabinai 
diena ir nakti staugė ir Ko
munistu eiles arde 
Amerikiecziai buvo 
uosto iszveszti.

Bet Karo Sztabas
pranesza kiek musu vaiku 
tenai žuvo ir dabar krinta, 
kai nuo visu fruntu musu ar
mijos traukiasi.

Svarbus Praneszimas

kol visi
isz to

dar ne-

Visi Trakiasi

L. TRASKAUSKAS

i

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa. '
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Keliai ir vieszkeliai isz 
Pyongyang, kaip ir szitas, 
yra užkimszti trokais, auto
mobiliais, tankomis ir žmo
nėmis. Visi bėga, visi trau
kiasi isz Pyongyang miesto, 
kuris jau dabar yra Komu-

Si ®■■

nistu Kiniecziu užimtas. 
Daug kariszku troku ir au- 
tomobiliu ir buvo szitaip pa
likti ant vieszkeliu, nes ne
buvo laiko per ilgai laukti. 
Kitus vieszkelius prižiūrėjo 
karisžka policija ir viskas

buvo, gerai.
Amerikos armija buvo 

priversta baisiai daug gink
lu palikti, kai insakymas isz
ejo trauktis.

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 justi laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.«

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

GRABORIUS * 
j Laidoja Kunus Numirėliu. %
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu į
i Vestuvių Ir Kitokiams * J. ¥* :: Reikalams :: *■

WEST CENTRE STREET £ 
Telefonas Nr. 78 *■

* MAHANOY CITY, PČNNA, J 
I ,r3r->E-Kit**+**^-r.*->**1f*<**-M***

* 535


