
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;
\z Year $3.50; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

; SAULE PUBLISHING CO.,
' MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.
; i

MAHANOY CITY, PA FEINYCZIA, GEGUŽIS 11, 1951 (FRIDAY, MAY 11, 1951)

DU-KART SAN VAI TIN IS LAJKKASZTIS “SAULE” 
1SZE1NA KAS U TARN INKA 111 PETNYUZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, y2 Metu $3.50; j 
In Kanada: Metams $7, % Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika, i 
Skotlandije,Metams $9, Vz Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Cts. !

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso: :

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

MaQO te- / ENTERED AT THE MAHANOY CITY. PA., PONT OFFICE AN SECOND , 
nU.JO f—j i CLANK MAIL MATTER. UNDER ACT OF MARCH 3, 1S7!). J V. L. Boczkowski, Editor and Mgr. m 62 METAS

\ - X

Geo. Marshall Bij o si S o vi e t u
Isz Amerikos LAISVAŽSIIVPASSAU1JS Karalaiczio Nauja DAUGIAU ALIEJAUS 

Simpatija INZINU

SPROGDINS
BOMBA PO ŽEME

SEATTLE, WASH. — Se
natorius Warren G. Magnu-1 
son, Demokratas isz Washing
ton valstijos, sako kad Ame
rikos Armija ne už ilgo su
sprogdins kita atomine bomba. 
Szita syki po žeme, kad butu nas,

WASHINGTON, D. C. — 
Generolas Douglas MacArthur 
Senatoriams stacziai pasakė 
kad jis tikrai tiki, .kad jeigu 
mes nesumuszime Rauduonuo- 
sius Korėjoje ir Kinijoje, tai

I laisvas pasaulis jau žuvęs, ir 
j jam nebera vilties iszlikti.

Per tris ilgas tardymo die- 
Generolas MacArthur 

galima dažinoti kiek iszkados mandagiai, bet griesztai atsa- 
tokis susprogimas padarytu, i ke in visus Senatorių klausi- 

Armija nori szitaip ta ato- mus.
mine bomba iszmeginti, kad Jis sak(|j kad Amerika turi 
butu galima dažinoti kas atsi- įvasjne vadovybe pavartuoti 
tiktu, jeigu prieszui pasisektu po visa svieta Jis taip pat sa_ 
tokia bomba padėti in musu ko, ka^ ApSaUgos Sekretorius 

George C. Marshall ingaliojo 
ji per asmeniszka laiszka, ana 
rudeni, veržtis skersai ta tris- 
deszimts asztunta linija. Daug 
žmonių ežia, Amerikoje ir dau
guma Anglijoje buvo 
prieszingi, ir dabar yra

Traukiniai Mažiau 
Anglių Vartuoja

traukiniu požemines stotis, ar j 
ant traukiniu, kaip “Subway”! 
kurie eina po žeme didžiuose 
musu miestuose.

Armija yra visus perspejus, 
kad niekas nesiartintu in ta 
vieta kur ta bomba bus su
sprogdinta, per du szimtu my- įzineri j 
liu skersai ir iszilgai. Moks-J 
lineziai kurie tas atomines 
bombas gamina, sako kad ne 
jokis prieszo agentas negales 
nei paveikslu nutraukti, kai ta 
bomba susprogs.

tam 
prie-

sake,

Eina gandai isz Cannes, 
Prancūzijos, kad Bostono 
gražuole, Nancy Clark Mas- 
seroni yra vėliausia simpa
tija, drauge karatai ežio Aly 
Khan. Jis buvo, ar tikriau 
sakant jis yra apsiženyjes 
su Amerikiete gražuole, lo- 
szike, Rita Hayworth, kuri 
dabar yra parvažiavus in 
Amerika be savo to kara- 
liszko vyro.

Szita nauja karai aiezio 
simpatija dainuoja, szoka, 
loszia ir su eroplanais lekia.

INTARIA
GENEROLĄ

Paskui jis užsigynė ir 
kad tie kurie taip sako, meluo-L 
ja ar nors klysta, kad buk jis 
neprieme ir nepripažino Ame
rikos valdžios slaptu agentu ir 
žvalgu ir kad jis buvo paskui bus politikierių ir dipliomatu 
priverstas taip padaryti. Nors taip varžomos. • • • • • 44n vin vvs 4 vi o tt4 4 T T C nnlrA ImPlJis sako kad jeigu mes leisi-

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas sako 
kad Generolas MacArthuris 
neinsileido in savo kariszka 
sztaba valdžios žinovu, kurie 
buvo ir yra gerai susipažinę su' 
Azijos reikalais.

Jis sako kad kaip tik už tai 
Generolas MacArthuris nieko 
nežinojo apie Kiniecziu prisi
rengimus in ta Korėjos kara, 
iki jau buvo per vėlu.

Prez. Trumanas sako kad 
Generolas buvo ji visiszkai in- 
tikines, per ta Wake Saloje 
konferencija, kad Kiniecziai 
jokiu butu negali stoti ir ne
stos in ta kara.

Prez. Trumanas praszo visu 
žmonių ramiai ir protingai in 
visus szituos nesusipratimus 
ir susikirtimus, nes jis yra tik
ras kad jis gales visiems pri- 
parodyti, kad jam nebuvo like 
jokios kitokios iszeities, kaip 
tik pravaryti Generolą Mac- 
Arthuri.

O Gen. MacArthuris, isz sa
vo puses, atsikerta ir sako kad 
jis sanžiningai iszpilde visus 
insakymus isz Vaszingtono.

Jis toliau sako kad dabar jo
kios kitokios iszeities Ameri
kai nebfeliko kaip griesztai in- 
s akyti Kiniecziams tuoj aus pa
sitraukti. O jeigu ne, Tautu 
Sanjungos armijos paskelbia 
Kinijai kara. Jis dar toliau ei
na, sakydamas, kad jeigu Tau
tu Sanjunga ant tokio žings-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

jis nepaminėjo vardu, bet visi 
žino kad jis ežia apie Preziden- me Komunistams laimėti nors 
ta Trumana kalbėjo. Nes Prez. viena pėda žemes ar nors vie- 
Trumanas buvo ji taip intares. na susikirtima prie Taikos

1 Stalo, tai mes tada ir taip pa- 
Jis teipgi sako, kad jis neti- tyg pras?ymies to Treczio Pa. 

ki kad bus Treczias Karas, bet sauiįnį0 Karo, nes tada mes 
jis sako ir tvirtina kad Ameri- duosime drąsos tiemm Komu- 
ka ir Tautu Sanjunga, jokiu nistams.
budu negali ta kara Korėjoje -----
laimėti, jeigu musu armijos ^Pirkie U. S. Bonus!

PHILADELPHIA, PA. — 
Pennsylvanijos Geležinkeliu 
Kompanija pranesza kad ji 
yra davus arderi, praszyma del 
szimto trisdeszimts dvieju alie
jaus inžinu del savo traukiniu.

Tie inžinai kasztuos $45,- 
COG,OOO.

Kompanija jau dabar nuo 
karo pabaigos, yra iszleidus 
ant pataisymu ir padidinimo 
daugiau kaip $586,090,000.

Szita geležinkeliu kompani
ja jau dabar turi 1,036 tokiu 

‘ aliejiniu inžinu.
Kompanijos Prezidentas, 

Walter S. Franklin sako kad 
kompanija laukia 26,800 nauju 
freit-kariu, ir pertaiso 34,000.

Szitokios žinutes mums ma
žai ka reiksztu, jeigu mes ne- 
pažintume daug mainieriu, ku
riems nemalonu iszgirsti, kad 
vis mažiau ir mažiau anglių 
teveik visur yra naudojama ir 
reikalaujama.

Inžinai, kurie traukia freit- 
karius pilnus anglių, naudoja 
aliejų. Ir tokiu inžinu vis dau- 

j giau ir daugiau geležinkeliu 
j kompanijos ima naudoti.

3,000Darbininku 
Sustraikavo Pam- 
plone Ispanijoje

Panamos Daktarai Priesz Val
džios Prezidentą Už Tai Kad Jis 
Panaikino Konstitucija; Žemes 
Drebėjimas El Salvador, 1,500 
Žmonių Žuvo, Bledies Padaryta 

Ant Milijonu Doleriu

DAKTARAI
SUSTRAIKAVO
PANAMA CITY, PANAMA. 

— Visi Panama miesto Dakta
rai sustraikavo, pareikszti sa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kraujas Teko Indo-Kini joje

‘Intekme’ Pardavinėja

Paul Dillon, advokatas isz 
St. Louis yra intartas kaipo 
“Intekmes” pardavinėtojas. 
Taip Vaszingtone vadina 
tuos žmones, kurie už kelis 
szimtelius ar tūkstantėlius 
gali fabrikantams patarti 
kur reikia kreiptis del rie
biu kontraktu, ar kaip pri
eiti prie intakingo žmogaus. 
Senato komisija Jackson 
mieste dabar tardineja ir ty
rinėja kelis szitokius “In
tekmes” felszerius. Ta ko
misija jau yra suradus kad 
taisiai daug riebiu valsty- 
Liniu darbu buvo ir yra par
duodama Mississippi valsti
joje. Reiszkia, jeigu nori 
szilta vieta, tik reikia gerai 
patepti politikieriams ir vis
kas tvarkoj.

WASHINGTON, D. C. — Apsaugos 
Sekretorius, George C. Marshall, sako kad 
musu kareiviams mažai ka pagelbėtų jeigu 
mes bombarduotume Mandžiurijos miestą. 
Jis sako, kad tokis žingsnis sudarytu mums 
baisu pavoju Japonijoje ir ant Okinawa 
Salų, kur Sovietai galėtu pasiunsti tukstan- 
czius kariszku eroplanu ir bombnesziu.

Jis Senatoriams sako, kad jeigu jis tik
rai žinotu, kad Sovietai neiszdrystu mums 
atkerszinti, tai jis sutiktu su Generolu D. 
MacArthuriu bombarduoti Mandžiurija ir 
kitas Kinijos tvirtoves.
Mandžiurijos miestas ir kiti 
ku fabriku miestai, kuriuos 
dabar nevalia bombarduoti, 
kia Korėjoje. Didžiausias
ko, kad tokis žingsnis supykintu Sovietus 
kuri tada paleistu visus savo kariszkus ero- 
planus isz Mandžiurijos ir isz Sibiro. Ta
da, isz sako, mes turėtume jau pavartuoti 
savo ta Atomine Sprogstanczia Bomba, kuri 
pradėtu Trcczia Pasaulini Kara!

Apsaugos Sekretorius, Marshall pasmer
kia Generolo MacArthurio nusistatymą, vi
somis jiegomis pultis ant Komunistu Ki- 

Jis sako, kad dabar mes tik ga
lime Korėjoje tūnoti ir laukti progos dau
giau tu Komunistu iszžudyti. (Jis nieko 
nesako apie kiek musu kareiviu tie Komu- 

Jis prisipažinsta, kad tas 
karas Korėjoje mums baisiai brangiai kasz
tuoja, bet jis skubinasi pridėti, kad Ko- 

(Ka- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

PERSPĖJA ISPANI- niccziu.

JOS VALDŽIA

Bet, jis sako, kad 
Kinijos karisz- 

musu lakūnams 
mažai ka reisz- 
pavojus, jis sa-

Prancūzai lakūnai, karei
viai kurie nusileidžia isz pa
dangių su parasziutais, ežia 
suskaito žuvusiu sukilėliu, 
Vietminh kareiviu lavonus. 
Jie buyo nužudyti per susi
kirtima prie Mao-Khe, Indo- 
Kinijoje. Kai Tautu San-

jungos armijos kariauja Ko
rėjoje, Prancūzu armijos 
muszasi su Komunistu su
kurstytais kareiviais Indo- 
Kinijoje, kuriuos veda Ho 
Chi Minh.

Amerikos valdžia yra pa
siuntus savo kariszku ero-

planu ir daug ginklu Pran
cūzams, kurie drąsiai ka
riauja priesz tuos Komunis
tus. Sukilėliai isz pasalu 
puolasi ne tik ant kareiviu, 
bet ir ant taip visai negink
luotu žmonių.

BARCELONA, ISPANIJA. Į '
— Amerikos' Ambasadorius,
Stanton Griffis, per prakallbas nistO! ISZZUdo) 
pasakė Isspanijos valdinin
kams kad Amerika nori užves
ti draugiszkus santykius su Is
panija. Jis Ispanams pasakė 
kad tegu jie nemislina kad jie munistams daug daugiau kasztuoja.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
i •

Vienas muzikantas, kuris 
buvo paszauktas in vaisku., 
szitąip pasiaiszkino: “Czia ne 
pinigu ar vietos klausimas. 
Nors asz dabar užsidirbu ketu
ris tukstanczius doleriu ant 
sanvaites, asz mielu noru sto- 
cziau in vaisku ir imcziau, 
kaip ir kiti, tik septynios de- 
szimts penkis dolerius ant me
nesio, jeigu su tiek galecziau 
pragyventi. Bet asz jokiu bu
dri negaliu.” Armijos karei
viai jam labai szvelniai paaisz- 
kino, kad jie visomis galiomis 
stengsis jam padėti ir ji pri
pratinti prie tokio paprasto 
gyvenimo, ir paskui už spran
do ji nusivedė pamokinti. Ir 
gerai dare! Mat, jis jau geres
nis už kitus!

Apsaugos Sekretorius, Ge
nerolas C. Marshall sako: 
“Treczias Pasaulinis Karas 
gal ir prasidės padangėse, ar 
gal ant mariu, bet jis tuojaus 
atsidurs purvynei ir dulkėse, 
kaip ir visi kiti.”

Senis Butkus sako, kad per 
rinkimus Rusijoje, pabrauktas 
kryželis ant balsavimo popie- 
ros priesz Komunistu Partija, 
tik parodo vieta kur tas bal
suotojas buvo paskutinaji syki 
matytas.

Jeigu norite būti tikrai pa
tenkinti, tai reikia mažiau at
siminti, ir daugiau svajoti.

Nežiūrint ar mums patinka i 
ar ne; mes vis turime prisipa
žinti, kad musu liežuvis parodo 
kas mes esame: kai tik mes 
iszsižiojame, mes parodome sa
vo protą, ar to proto stoka.

Butkus sako kad jis grei- 
cziau paskolintu pinigu bied- 
nam žmogui kuris yra teisin
gas negu 'bagetam, kuris yra 
neteisingas.

Amerikos valdžia ketina at- 
einaneziais metais praleisti 
daugiau pinigu del apsaugos, 
negu Anglijos valdžios visos 
ineigos.

■ • •
Biznierių raportas parodo, 

kad vienas isz kiekvieno de- 
szimts žmonių pragyvena, ar 
tai darbu ar tai bizniu isz au
tomobiliu.

Didžiausia sziu dienu beda 
yra tai, kad durniai tiek daug 
žino, ir mokyti tiek daug abe
joja.

Daktaras George S Benson, 
Harding Kolegijos Preziden
tas.sako kad didžiausia intaka 
ant žmonių padaro mažu laik- 
raszcziu redaktoriai, nes jie 
savo skaitytojus pažinsta, ir 
raszo tiktai ta, ka jie patys 
gerai žino.

Del visu szio svieto vargu, 
bedu ar džiaugsmu, vien tik 
žmogaus protas yra kaltas. 
Niekas dar neiszrado maszina, 
kuri galėtu protauti.

Komunistu partijos virszi- 
nin^ai Californijoje uždėjo 
jienkiū doleriu mokesti dau
giau ant visu savo nariu. Gal ir 
visur kitur Komunistėliai tu
rės tiek daugiau mokėti.

■ • •
Ant Lenku laivo “Batory” 

Stalino paveikslas yra paka

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
| Su 283 Paveikslais J 

160 Puslapiu -o ’[

> 8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
i Iszaiszkma sapna ir kas 
. ateiteje stosis. Su priedu 
' planatu ir visokiu burtu. ?

Knyga in minksztos po- 
į pieros virszeliuose. :: :: 
jį Pinigai reikia siusti su 

užsakymu: Į f

| Tiktai,. . . $1.00 | -
<■ Saule Publishing Co., į !
J Mananoy City, Pa.,U.S.A. ) I

bintas kiekviename kambary
je. (Mes beveik ko neparasze- 
me “pakartas”).

’ • • "

Eina "gandai kad dar dau
giau Anglijos mokslincziu bus 
ne už ilgo suimta. Ir jie’yra isz- 
dave ir dabar iszduoda. daug 
slaptu žinių apie tos “Atomi
nes Bombos” gaminimą Sovie
tams.

Amerikiccziai daug daugiau 
pinigu prakiszo, beloszdami 
isz pinigu, gemblindami perei
tais metais negu del savo 
kraszto apginklavimo. Jie 
gemblindami prakiszo daugiau 
negu penkiolika bilijonu dole
riu.

Mums pranesza kad ateinan- 
cziai menesiai bus galima gau
ti daug daugiau nauju automo
biliu. Tik mums nepranesza isz 
kur Ims galima gauti pinigu už 
tuo< automobilius užsimokėti!

Rutgers Universiteto profe
soriai nusiskundžia kad Uni
versitetas paskiria penkis mi
lijonus doleriu del naujos sa
les del visokiu sportu ir loszi- 
mu. Jie sako kad geriau butu 
tuos pinigus paskirti del geres
niu mokslo kambariu.

Pypkes Durnai
Flaperkaite

Jono mylima mergaite 
Buvo graži flaperkaite, 
Paispuoszus vis gražiai, 
Ir netruko nieko jai.
Jos plaukeliai garbiniuoti, 
Sutaisyti, suszukuoti, 
Proksaide vis iszplauti, 
Ir, kaip vyro, pakirpti. 
Jos suknele iki keliu 
Žvilgsni traukdavo berneliu; 
Jos akeles, szypsena — 
Flirto visados pilna. 
Apsivest jai nereikejo, 
Nes ji gavo, ko norėjo — 
Drapanas puikias, žiedus, 
Pas ženoezius ir naszlius. 
Vargszas Jonas apsigavo, 
Kad paeziutes sau negavo; 
Nežinodams, ka daryt, 
Erne gerti ir rūkyt. 
O gražioje Flaperkaite 
Tik gerus laikus sau skaitė, 
Ir nei knygų, nei spaudos, 
Ji neskaitė niekados..
Taip gyveno, kol paseno, 
O dabar jau vargsze stena: 
Kad nemyli nieks senos, 
Suraukszletos merginos. 
Jau kaip pypke iszrukyta, 
Aimanuoja ji kas ryta: 
Sako^tai kvaila buvau, 
Kad asz Jono negavau!

JUOKINGI
APRASZYMAI

APIE ŽYDUS
Daugiausia Žydai pagilėda

vo ir mylėjo Karalių Kazimie
ra didi ji.

Sztai vienam mostelyje Žy
dai pastate sinogoga, kuri bu
vo augsztesne už Kataliku baž- 
nyczia Miesczionys paėmė tai 
už nužeminimą bažnyczios, in- 
nesze skunda pas karalių, rei
kalaudami idant palieptu Žy
dams sumažyt sinagoga, Ka
ralius atsake savo padonams:

— Asz esmu valdytojam 
karalystes mano tiktai iszilgai 
ir skersai — augsztumas pri
guli prie paties Dievo.

Daugiau jau nesiskundė ka
raliui.

Kunigaiksztis Radzivillas su 
daugybe tarnu ir svecziu rado
si ant medžiokles. Norėdamas 
juos pavieszinti nuvedė in kar- 
czema.

— Iszrisk czionais kelioli
ka baczku midaus, nes seno — 
šzauke in szinkoriu.

— Perpraszau szviesaus 
pono — atsake su nusižemini
mu szinkorius, ne turiu tiek 
midaus; nesitikėjau turėti tiek 
svecziu!

— Paguldyt ji ir inpilt jam 
25 botagus!

Paguldė Žydą, inpyle jam 25 
botagus su prideczkais isz vi
sos szirdies ir nuvažiavo to- 
liaus.

Žydas, tuojaus davė žiniių sa
vo kaimynui Žydui szinkoriui 
artimam kaimelyje, idant ka- 
nuogreieziausia parengtu kelis 
bertainius midaus del kuni- 
gaikszczio.

— Turi Žydai del mus vy
no, — užklausė kunigaiksztis. 
Radzivillas antro szinkoriaus, 
o žinodamas jog Žydai gyvena 
dideliam sutikime, vienas ki
tam danesze apie jojo pribuvi
mą ir kad parengtu midaus.

— Ne turiu vyno nes turiu 
gardu, sena midų del jusu 
szviesybes,

— Matot, jog atminiau, pa- 
szauke Radzivillas. Paguldyt 
Žydą ir inpilt jam keturesde- 
szimts botagu su prideczkais.

Szinkorius vos gyvas, davė 
žinia tuojaus savo kaimynui 
idant parengtu vyno ir midaus 
del kunigaikszczio.

— Ar girdi Žydai ar ne tu
ri del mus lydekos, nes daug 
idant visiems užtektu — už
klausė treczio szinkoriaus 
Radzivillas.

— Oj, dauggalis pone ne
turiu, nes turui midų ir vyną!

Matot, jog atminiau! 
Paguldykit Žydą ir išpilkite 
kiek in ji intilps!

Paguldė Žydą, inpyle kiek 
intilpo, nuvažiavo pas ketvir
ta Žydą. *

— Girdi Žyde! Paszauke 
Radzivillas in ketvirta Žydą, 
ar ne turi del mus.

— Szviesiausias kunigaik- 
szti turiu! Pertrauke kalba 
Radzivillui, pats atsigulė ant 
suolo ir pradėjo nuseginet kel
nes juk tai szviesiani ponui tik 
tojo reikė?

Ant to ir užsibaigė kelione.
O kad Žydai gyveno didėlėje 

baimėje už vieszpatavimo 
Radzivillos duodasi suprasti 
isz sekanezio atsitikimo:

Žydas kame tai prasikalto o 
kunigaiksztis liepe ji iszvaryti. 
Žydas melde, verke, o ant galo 
matydamas, jog negelbės nie
ko, kalba in kunigaikszti. '

“ŠAULE” MAHANOY CITY, PA.

— Asz jum. galiu patarnau
ti gerai, asz galetau szviesiani 
kunigaikszcziui prisiduoti prie 
kam!

— O prie ko, esmu akyvas 
žinoti?

— Su pagelba musu kaba
los, asz galiu iszmokti szuni 
kalbėti.

— Ka tu kalbi Žydai ? Ar 
isztikruju?

— Nu, ponas gali paban
dyt ir duoti man viena meta 
laiko.

— Na tai gerai, pasilik da 
metus, nes atsimyk idant isz- 
inokytum kalbėt mano szuni.

Žydas nudžiugęs, iszdave 
balių savo draugams, užprasze

(Tasa Ant 3 Puslapio)
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KATALOGAS 
KNYGŲ

dės ir kitus dangiszkus kimus, į 
Meszla-vežis, Grapas apie Eg 
Ii. Aržinolas ir Uosis, ibidynr. į 
Puiki pasiskaitymui knygute 
100 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos api< 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo. Geras Medėjus 
15c

I No. 172 Dvi istorijos ąpk 
į įJukte Mariu, Sruolis isz Lie 
: tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Sįfoki 
niu, Kam iszdavineti pinigu- 
45 puslapiu. 15c.

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

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

No. 176U> Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T

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 Szvcnta žeme, 
Beda, Tamsumus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

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

No. 133 l)vi istorijos apie 
Neūžmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

No. 134 Dvi istorijos apie 
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbahrinka. 43 puslapiu. 15e.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutcs 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. i

No. 142 Trys istorijos apie! 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo-1 
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 pabe7 
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. 15 c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c. ', j• • • •No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

į - • ——
i szczionvbos; 128 puslapiu. 35e. 
: No. 201 Istorija apie Amži
na Ž da. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jėzų Kristų. 
20c.

No. 202 Novena, Stebuklin- 
i gp Medaliko Dievo Motinos 
i Garbei. 15c. i

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:V
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tie 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre 

i gistruoti laiszka su pinigais, 
lĮĮ^T* Nepamirszkite dadeti 10< 

i ekstra del prisiuntimo kasztu.
Visi Money Orderei ir pini 

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

1 Mahanoy City. Pa.. U S. A

Kitokios Knygos

No. 178, Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapeziu a- 
teites su pagelba kazirom. 25c.

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

No. 180 Kvitu k n y g u t e 
draugystėms, del kasieriam 

: nuo sudėtu pinigu, ant susirin 
! kimu. 25c.

No. 194 Trumpas Katekiz 
mas pagal iszguldima Kum Pi- 
Hauskio, su uekurais naudin 
gaiš padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kai 
i varija Viesz. Jezuso Kristuso 

!0c.
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap 
i mislinimo Kanczios Viesz. Mu 
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba M u 
ka musu Iszganvtojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro 
matos rastos grabe musu iszga 
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto 
; rija isz pirmutiniu amžių krik

there's an easier way 
to TAKE A BATH

Fuss and bother, worry and wait.. .that’s bathing the old- 
fashioned way! Turn the tap, step in the tub and sink into 

deep, relaxing hot water immediately.. .that’s the modem 
way.. .with all the hot water you want heated automatically, 

electrically!

Baths and showers, dishes and laundry, spring house cleaning 
or washing hands....these and all the hundred and one 

other uses for ready hot water will be taken care of when 
you order your automatic, electric water heater from your 

local electrical appliance retailer. See him today!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Piktadario Mirtis
esi gailestingas, Tu gali da 
man dovanoti!”

Su giliu skausmu laukines

rpAI invyko Italijoje, Sienos
mieste Szv. Katarinos (Šie

metes) laikais t. y. XIV szimt-
metyje.

Garsusis Sienos žmogžudisĮ piktadaris
ir piktadejas Mikalojus Tuldo,

Lyg nubudęs nuo gilaus mie
go sziais maloniais žodžiais, 
Tuldo tarė: “Kaip tai, mane 
vadini broliu? Mane, kuris esu

Taip, tu esi ma- 
tiesa nelaimingas, 

ver
ku ip sesuo, su

žinojusi apie tavo nelaime. Asz

Katarina: 
po ilgu policijos pastangų !bu-jno brolis, 
vo galu gale suimtas ir teismo bet brangus brolis, 
nuteistas mirti galvos nukirti- kiau del tavęs, 
mu.

Iki pasmerkimui vykdinti atėjau, kad tau pagelbecziau.” 
tebeliko kelios dienos. Tuldo: Tuldo: “Tu man, žmonių pa
tilo tarpu buvo laikomas kale- smerktajam. ” 
jime, bet vieszojc vietoje. Dau
gybe žmonių eidavo pasižiurę- smerktam, 
ti garsiojo piktadario. -Gi pa
smerktasis visa veik savo gy
venimą buvęs užsiėmęs bai- cmo rankas kryželi nuo Sta
siams i oniis nedorybėmis, dabar puolo ant ]<epu įr Spausda- 

plaukais }na jį pi.įe saVo lupu su aszaro- 
neapy- mįg ,prac]ejo melstis: “Vieszpa- 

abejingas įį0‘ lie, lie? pu nepasmerksi to,

Katarina: “Ir Dievo pa-

Katarina giliai susijaudinu- 
sziais baisiais žodžiais, pa-

sužibo 
jisai 

iszpa-

paga
ant

mo. Liūdna procesija , ėjo in prirengto nukirtimui, 
paskirta vieta.

“Ėjau, taip raszo Szv. Kata
rina viename savo laiszke, in 
žudymo vieta, visa laika besi
melsdama. Atsisėdau ant kili
mo ir padėjau galva ant kelmo

s ukiete jes szirdi m i, 
pa-isziauszes ir degas 
kauta, lauke lyg 
mirties valandos.

Kai kurie Sienos kunigai su
sitarė lanke kits po kitam ne
laimingąjį piktadari, norėda
mi gelbėti 'bent jo duszia.

Bet Tuldo tik pasityczioji- 
mais ir pajuokomis atmesdavo 
kunigu pasiulyma atlikti isz- 
pažinti, susitaikinti su Dievu. 
Jisai buvo pasiryžęs mirti už
kietėjusiu nusidėjėliu mirtini'.

Savo sanžines 'balsui numal-

kuris szaukiasi Tavęs, nors ir 
paskutinėje gyvenimo valan
doje. Tu kentėjai ir mirei už 
nuodėminga pasauli. Pirmas, 
kuri iszgelbejai buvo latras 
piktadarys ant kryžiaus, nes 
jis Tave prasze!

O! Pažvelk ir in szi nelai
mingaji ir jisai yra Tavo vai
kelis! Jei Tu norėsi su mumis, 
elgtis sulyg teisybe, kas bus 
iszteisintas? Pasigailėk mano

★ BALTRUVIENE★
<>)4-*>***>*X>4>************

Nedėlioję pripuola Motinos
Diena,

Pagerbkite ja kožna 
viena,

Jeigu jau negyva, 
Poterėli sukalbėkite, 
Už jos duszia giliai 

atsiminkite!
O jeigu da gyva, 

Tai ja suraminkite,
-Gera žodeli

* *
Vela turiu

szinti piktadarys vare invai-PJ10^0’ 0 Jezau »gailestingiau- 
rius juokus su sargybinais.

Visas miestas Siena su pasi-
, • i n • • rri i i uv, usziuruĮj tnwKU isz ,|V uai-baisc'jnnu kalbėjo apie Tuldosi .... . .i siu akiu; bet netrukus atsipei

kėjo ir suriko baisiu balsu:
“Szalin isz mano akiu, veid

maine, komedi jaukai Tu ežia 
atsiunšta esi tu biauriu kunigu 
kad man iszpleszus garbe, mir
ti, kaip didvyris, kaip drąsuo
lis! Tegul būva viskas prakeik
ta ir pasmerkta!”

sis!”
Tuldo isz karto susigraudi

no, aszaros triszkę isz jo bai-

užsispyrima ir atkaklumu.
Szv. Katarina, vienuole do

miu ikonka, sužinojusi apie
Tuklos nusistatymą, nusigan
do del gresianežio pavojaus ne
laimingojo piktadario dusziai. 
Skaudžiai verkdama puolė ji 
ant žemes presz Nukryžiavoto- 
jo paveiksią ir prasze Ji pasi
gailėti nelaimingojo nusidėjė
lio, prasze dovanoti piktada- ‘ isz pragaroriui ir iszgelbeti jo duszia nuo 
amžinojo pasmerkimo. Ji pra
sze kad Vieszpats siunstu jai 
visus kentėjimus, kokius rei
kalauja Jo teisybe Tuldos nuo
dėmėms atpildyti.

Troszkimas gelbėti piktada
rio duszia davė jai jiegu, mal
da gi suteikė jai drąsos. Szv. 
Katarina pasiryžo viską dary
ti, kad tik iszgelbejus nelai
mingaji Tulda nuo amžinosios 
prapulties. Ji, nieko nelaukda
ma, skubiai nuėjo pas savo 
nuodemklausi žilaplauki sene
li Ieva Raimunda; prikalbino 
ji eiti drauge in kalėjimą pas 
pasmerktaji.

Didžiai nustebusi mpiia žiu
rėjo iii szita nepaprasta apsi- 
lankyma. Sargyba su pagarba 
praleido szventaja mergele ir 
sztai Szv. Katarina atsidūrė 
pas piktadari Tulda, Maloniai 
ji pasveikino ir geraszirdžiai 
pažvelgė in jo baisias akis, isz 
kuriu dege neapykantos ugnis, 
bet ir nusistebėjimas. Dangisz.- 
kas nekaltos mergeles pažvel
gimas susitiko su pragaro pa
žvelgimu. Tuldo lyg stabu isz- 
tiktas žiurėjo iii dievobaimin
ga mergele, kažin ka sumurmė
jo po nosia ir pats nesijausda
mas nusiėmė kepure.

Nepaprastai gražus veidas, 
isz kurio spindėjo nekaltybe ir 
šzventumas, padare didelio in- 
spudžio iu piktadario szirdi; 
jisai stovėjo sužavėtas, žiūrė
damas in mergele.

Katarina pradėjo:
“Ateinu, kad suteikus tau 

paguodos, mano nelaimingasis 
brolau!”

Sudrebėjo visi i s z g i r d e 
sziuos baisius žodžius, tarytum 

gelmių kilusius, 
viena tik Katarina buvo rami. 
Pabalusi kaip lavonas, pažvel
gė ji in dangų, paskui pagriebė 
piktadario geležinius jpanezius 
ir puolusi prie pasmerktojo ko
jų, suszuko:

“O Jėzau, neklausyk jo, 
klausyk mane, Tavo vargsze 
tarnaite! Iszgelbek jo dusza. 
Man duok jo retežius, jo mirti, 
tik jo duszia iszganyk!”

“O tu. brolau,” tarė atsikrei
pusi in Tulda — “pakelk savo 
baisa ir szauk: “Atmink mane, 
o Jezau, atmink mane!” O buk 
tikras, kad Jėzus nebus tau 
Teisėjas, bet gailestingas Tė
vas ir Iszganytojas! Norėk bū
ti iszganytas, o busi iszgany- 
tas, troszk iszganymo, o gausi 
jo.”

Sargyba ir susirinkusieji 
žmones persižegnojo ir pradė
jo melstis. Visi buvo susigrau
dinę matydami szventaja mer
gele gulinezia pas piktadario 
kojas ir taip graudžiai mal- 
daujanezia Dievą, kad iszgel- 
betu nelaimingdjo duszia.

Tuomet truko galu gale pra
garinis szarvas sukaustęs pa
smerktojo szirdi. Gailestis apė
mė jo szirdi. Dievo malone pra
dėjo veikti. Atsiduso sunkiai 
ir aszaros pasipylė isz jo akiu.

“Dieve,” — suriko— “Tu

“NOVENA” , 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

moeziutai 
duokite!
* 

pabarto,
Musu Lietuviszkos mergaites, 

Taigi, kas isz jus 
bus, 

Justi tėvai duoda 
jums vale perdaug, 

Autobiliais lakstyme, 
Lyg 'antrai valandai 

trankotęs, 
Nepaisote nei ant 

sarmatos, 
Užaugsite ant paleistuviu, 

Didžiausiu nieksziu. 
Savo dorybia suvis 

įiepaguodojat, 
In rodhauzes tankiausia 

atsilankot, 
Ten visokius niekus 

iszdarot, 
Važiuojant dainuojat, 

ruokote ir szaipotes, 
Net sarmata in tai 

žiūrėt, 
Daugiau nėra ka 

z apie tai kalbėt.
* * *

Girdėjau kad viena 
bobele, 

Isz kaimelio in 
■mieista nuėjo, 

Kur ten dingo ir namo 
neparėjo, 

Tai mat, gera pauksztyte 
buvo, 

Norints da jauna nuotaka 
buvo, 

Greitai susipažino.
czionaitiniais papratimais, 

Ir su kitu moterių 
apsiejimais, 

Ant tokios moteres tik 
užklupt, 

Kaili gerai iszlupt, 
Už kožna prasižengimą, 

Ir toki nelaba 
pasielgimą.

* * *
Mano rūteles, 

Geriauso sau “Saule” 
užsiraszykite, 

Ir namie sau malsziai' 
skaitykite, 

Kitur eiti neužsimoka 
praszyt, 

Ir už dyka pasiskaityt.
Taigi, jeigu “Saule” taip 

mėgstate, 
Juk užsiraszyt galite, 

Ir nebus namie nuobodu 
sėdėti, • 

Ir kur kitur iszeitineti, 
Manos gerai paklausykite, 

Sziandien ‘ ‘ Saule ’ ’ 
užsiraszykite, 

Neturėsite bėdos ir 
sveiki skaitykite!

neli tęva 
stovėjusi 
tėvas, ar

atsiliepė 
Katarina — 
brolis.

Su

Pra- Vargszas Tuldo artinosi, ra- 
sziau Dievo, kad suteiktu ne- mus kaip avinėlis. Pamatęs . 
laimingajam ramybes, ypacz mane, nusiszypsojo ir prasze 

mane, kad ji palaimincziau. 
Padariau, ko prasze, sakyda- . 
ma:

“Einame in Avinėlio vestu
ves, mano brolau, greit pereisi i'
in amžina j i gyvenimą.”

Nusilenke priesž mane, ap
nuoginau jam kakla, primin
dama jam Avinėlio krauja.

Paskutinieji jo žodžiai buvo: 
“Jėzau, Katarina!” Ir jo gab- 
va nuslinko in mano rankas. )

Sudrėbėjo minia. Teisėjai 
nublanko; net budelis stovėjo 
lyg suakmenejis. >

Ali! — raszo toliau szvento- 
ji “kaip man buvo malonu ma
tyti, kad amžinoji Dievo meile 
pasigailėjo nusidėjėlio. Mano 
siela buvo patenkinta. Asz ne
leidau nuvalyti kraujo laszu, 
kuriais buvo aptaszkytas ma
no abitas.” — L,

----- GALAS-----

nukirtimo valandoje. ĘasimeL 
džius patyriau didelio džiaugs
mo ir man buvo linksma, kad 
nelaimingas yra iszgelbetas.

Daubiszkiu

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Pajieszkomi Asmenys 

-----0-----
Alicevicziute, Stase, isz Ai-1 nu km., Anykszcziu vi.

noriu km., Kupreliszkiu par.,; Pronauskas Pranas ir Teo-
Biržu ap. ' doras isz Uogiszkiu km., Viek-

Barzdaityte, Anele, lankėsi szniu vi., gyveno
Gustaicziu km., Veiveriu vi.,j dvare.
Marijampolės ap. j Puskunigyte, Gene, isz

Beiga, Pranas. i Skriaudžiu km., Marijampolės
Bizowski Charles, buvęs Vo

kietijoje kaip Amerikos ka
riuomenes kapitonas. 

Eoguszcvicziute (Bogusze-
wicz) Mackevicziene, Janina,1 
gyvenusi Kaune. 

Chov’icz-Jacevicziute', Stase. 
Daukszyte, Ona isz Burgu ! 

ežio km., Marijampolės ap.,i 
Sasnavos par.

Grajauskas, Juozas, tania-!
ves Amerikos kariuomenėj.

Jacevicziutc-Chovicz, Stase.
Kanapka, Kazimieras, isz

Sitkaviznos km., Becajlu par.,!
gyvenos Kalvarijoje ir vaikai
Aldute, Edvardas, Jonas ir 
Maryte. 

Lavinskaite, Ona isz Pusta-
pedžiu km., Vilkaviszkio vi.

Mackevicziene Boguszevi-
nusi-1 eziute (Boguszewicz) Janina, 
“esi gyvenusi Kaune. 

Miseviczius, Misiūnas, Jo
nas, isz Szunkiszkiu km., Skre- 
botiszkiu vi., Panevėžio ap.

Pcslikas, Antanas isz Biku- New York 24, N. Y.

Jisai yra
Tai mes

Tuldo akys pažvelgė in kry
žių, kuri laike atarina. Ir kaip 
meilus saules spindulis ant ap
siniaukusio dangaus, 
akyse vilties žiburis ir 
prabilo: “Noriu atlikti 
žinti!”

Apsidairė aplink ir
liaus jo žvilgsnis puolė 
mergeles gulinczios prie jo ko
jų.

^‘Kelkis, tarė: “kelkis, 
szventoji mergele. Asz padary
siu viską, ko Dievas nuo manos 
reikalauje per tave!”

Katarinos veidas nuszvito. 
Nusilenke ir pradėjo patylomis 
melstis. Valandėlei praslinkus, 
atsistojo.

“Sveika, — džiaugsmingai 
suszuko — “sveika, iszgelbe- 
toji duszia Avinėlio krauju! 
Matai, brolau, kaip geras yra 
Vieszpats. Verk mano brangu
sis brolau, verk savo prarasto
jo gyvenimo, kaip kūdikis, kad 
verkia priesz.savo gera ji tęva, 
kuris tave daugiau myli, ne 
kaip tu galėjai Ji inžeisti.”

Tuldo meiliai klausėsi mer
geles žodžiu ir tarė: “Atsiusk 
praszau tave, savo nuodėm
klausį.”

Katarina tuojaus parode se- 
Raimunda ežia pat 
ir tarė: “Sztai mano 
nori jo?” 
taip,” atsake Tuldo

“noriu tavo nuodėmklausio ne 
kitokio.”

‘ ‘ Matai, ’ ’ 
szypso darna 
tikrai mano
mano ir tavo tėvas, 
esame gimines.”

Katarina apleido 
prižadėdama Tuldai vėl ji ap
lankyti.

Tuo tarpu nuodemklausis 
prisiartino prie Tuklos.

Po pietų Katarina vėl atėjo 
in kalėjimą. Rado pasmerktąjį 
jau susitaikiusi su Dievu, ra
mu ir linksma, pasiryžusi mir
ti kaip geras krikszczionis.

Kunigas kalbėjo balsiai mal
das. Katarina kartojo maldos 
žodžius ir maldai pasibaigus, 
da guodė nelaimingaji mei
liais žodžiais. ’ ’

“Iszganytojo meile yra tarsi 
motinos meile. Kūdikis nepri
valo bijotis motinos, nors ir 
pats biauriai atrodytu. Motina 
visuomet ji priims, priglaus 
prie szirdies ir paguos ji ir gel
bės. ’ ’

Katarina turėjo pažadėti 
Tuldai, kad ateis da pas ji 
priestz pat nužudymą.

Ir ji iszpilde savo pažada. 
Buvo prie Tuklos, kai jisai pri
ėmė Szv. Komunija.

Bet atsiskirimo valanda bu
vo. jau arti. Tuldo perimtas 
mirties baime puolė Katarinai 
prie kojų ir prasze, kad butu 
prie jo mirties.

Katarina, kuri del Jėzaus 
meiles viską buvo pasiryžusi 
padaryti, pergalėjo pasibaise- 
jima ir baime žiūrėti in žmo
gaus žudymą, pažadėjo ir tai. 
Matydama, kad Tuldo bijo 
mirties, pradėjo ji drąsinti. 
Kalbėjo jam apie amžina ji gy
venimą danguje, apie trumpa 
kentejimo valandėlė, patarė 
jam kalbėti Jėzaus varda. — 
ypacz kai kardas kirs jam gal-

ap.
Ratkevicziene, žmona Au

gusto R a tk e vieziaus.
Ratkevicziute Veronika, isz 

Daukszu km., Krinczino vi., 
Biržų ap.

Rinkevicziutes, Ieva, Mariu- 
I ka ir kitos, dukterys Vinco 
į Rinkevicziaus, kilusios isz Ma- 
į rijampoles ąp.

Savaniauskas Stasys.
Siaurutis, Matijoszius

Patuniszkiu km., Alvito 
i Vilkaviszkio ap.

S t i k lak i s, S t a n islo va s, 
serys Jule ir Juze, isz 
jamipoles ap.

Szulinskaite, Ona, 
Motiejaus.

Ukanyte, Ona isz Viekaniu 
vi., Mažeikiu ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St.

isz 
vi.,

ir se-
Mdri-

duktė

kalėjimą,

Naujas Lietuviu Transportas
NEW ORLEANS, LA. — , Ill. — Lauruszonis: Juozas, in 

Gegužio (May) 6 diena ’ laivu Chicago, Ill. — Leveckis: Jo- 
“General Taylor” in New Or-| nas, Kristina, in Waterbury, 

‘ leana atvyko szie Lietuviai G
Tremtiniai:

; Apyrubis: Veronika, Chica- 
, go, Ill. — Barszkutis: Eduar

das, Chicago, Ill, — Barsztie- 
ne: Eva, Klaus, Brigita, in Be
resford, S. Dak. — Jakutis:
Julius, Chicago, Ill. — Kemek- ; cas, Worcester, Mass. — Rac- 
lis: Matas, in San Francisco,1 kauskas: Aleksandras, Kazi- 
Calif. — Klinauskas, Kazys, in1 miera, Philadelphia, Pa. — Re
Chicago, Ill. — Knepa: Justi-’ vas: Marija, Ignas, Ona, ir 
nas, Chicago, Ill. — Knipavi-’ Elena, Chicago, Ill. — Stanke- 
cziute: Ona, in Los Angeles, viezius: Justinas, Devils Lake, 
Calif. — Kolalis: Teophilus, in N. D. — Vaitkus: Mykolas in 

Kynas: Ka- Brooklyn, N. Y.
zys, Cicero, III. — Kryžanaus-'Antanas, in Billerica, Mass. — 
kas: Aldona, Regina, Algirdas, j 
Springfield, Ill. — Narvaisis: 
Juozas, Vincenta, Prane-V., 
Nijola-V., in Brooklet, Ga. — 
Paskauskas: Pijus, Emilija, 
Regina, Vidas, in Omaha, 
Nebr. — Urbonas: Albinas, 
Elena, Antanas, Danute, in 
Omaha, Nebr. — Varaneckas: 
Jadvyga, Vanda, in Omaha,! 
Nebr. — Venckus: Ignas, Chi
cago, Ill. — Vosylius, Stanis
lovas, Chicago, 111.

Conn. — Lukoseviczius: Jo
nas, Jonas K. in Waterbury, 
Conn. —Mareinauskiene: Pau
lina, in Ansonia, Conn. — Mar- 
dosas: Nikodemas, in Yonkers, 
N. Y. — Matiukaite: Birute, in 
Chicago, Ill. — Milieska: Vin-

Florissant, Mo. - Varnas:

Žirgulys: Justinas, Juze, in 
Harrison, N. J.

— BALF Centras.

— Vienas mokslinczius bu
vo užklaustas isz kur jis tiek 
iszmoko. Jis atsake: “Nuo ak
lųjų, nes jie nei žingsnio ne
žengia, pirm negu jie neisztiria 
kelia. ’ ’

JUOKINGI
APRASZYMAI

APIE ŽYDUS
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

i

visus kaimynus ir linksminosi 
smagiai.

— Ko tu teip džiaugiesi? 
Klause jojo draugai: Kas do 
gilukis tave patiko? Girdėjo
me, jog tave ponas ketino isz-. 
varyt.

— Ketino mane iszvaryti, 
nes paliko da ant meto, po tu 
iszlygu, idant iszmokytau jpjo 
szuni kalbėt.

— O ka padarysi po metui?
Kokis Žydas rūpinasi kas 

bus už meto? O! o! o! Kas gali 
atsitikt in meta? O gal kuni- 
gaiksztis numirs arba jo szuo 
pastips! Kas gal žinoti!

avele 
ir ne

pra- 
esti,

Ant Radzivillos turtu rado
si Žydas kuris buvo žinomas 
kaipo didelis szmuitorius ir tu
rintis gera isžminte. Radzivil
ias norėdamas persitikryt jojo 
isžminte, paszauke pas save ir 
davė jam jauna avinele, kuria 
Žydas turėjo sugražyt po me
tui po tu iszlygu idant 
ne nupultu ant sunkumo 
svertu daugiau.

Žydas susirūpino isz 
džiu: Duoti avinėliui
svers daugiau, ne davinet nu
puls ant sunkumo ir pastips. 
Ka ežia daryt? Puolė jam in 
galva gera mislis: patalpino 
jaja in kletka, o szale josios 
pastate kletka su vilku. Nesi
gailėjo valgio avelei, nes ka jai 
pribuvinejo ant sunkumo, tai 
tuojaus nupuldavo isz priežas
ties rupesties ir baimes jog to
ki kiauru turėjo kaimyną.

Radzivillas nusistebėjo isz- 
minte Žydo, padare ji savo vy
riausiu faktorium.

— GALAS —

Tuldo žadėjo viską iszpildy- 
ti. Jisai klausė mergeles, kaip 
kūdikis motinos. Jo veidas nu- 
szvito ir tariant jam varda Jė
zaus, jisai jautėsi liuesas esąs 
nuo baimes.

* “Drąsiai einu in mirti. Nie
ko nebijau,” kalbėjo pasmerk
tasis.

Bet sztai, atėjo laikas žudy-

NEW YORK. — Gegužio 
(May) 2 diena, laivu “Gene
ral Stewart” in New Yorka at
vyko szie Lietuviai Tremti
niai :

Anibrožiejusi: Kazys, Elena 
Laimute, Detroit, Mich. — Czi- 
žauskas: Evelina, Juze, in 
Springfield, Ill. — Ginotis: 
Domas, Tiffin, Ohio. — Gotli- 
bovas: Jadvyga, Leonas, Ke
nosha, Wise. — Ilercmanas: 
Ema, Ervinas, ir Langas, Me
ta, in Cicero, III. — Grinius: 
Juozas, Hartford, Conn. — 
Kasparaitis: Augustas, Marta, 
Romas, Arvynaš, Waukegan, 1 ■

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

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

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



SAULE” MAHANOY CITY, PA,

Žinios Vietines
— Diena 30-ta pripuola 

‘ • Papuoszimas Kapu arba Do
ko feiszion Diena.” Dabar yra 
laikas nuvalyti kapus savo mi
rusiu mylimųjų ant kapiniu, 
pataisyti Movylus kurie yra 
iszkrypia in szalis; kaipo ir ne- 
kurie kryžiai. ’'Nėužniirszkhne 
apie numirusius, kpd ir 
nęužmirsztu tieji kuriuos 
liksime ateityje, v ant

■ • • '' '?• ■ * ’ į‘‘
svieto!
y — Subatoj pripuola.

mus 
cpa- 
szio

Tėvas Auksztakalnis, Jezavi- 
42 tas. In pamaldas visi esate 

2301/2 E. kviecziami atsilankyti ir pasi
likęs naudoti gražiais ipamokini- 

galva, mals. Taigi daugelis kunigu 
koja, laike darbo, pribus in pagelba Kunigui 

P. Laumakui.

už atsilankyma.
— Vincas Sadauskas, 

metu senumo, nuo 
Railroad Uly., mieste,
skaudžiai sužeistas in 
al kuna ir 
Kn i c k e rb ock e r m a i n uo s e. 
laimę atsitiko Utarninke. Gy
dosi Locust Mt. ligohbute.

— Mušu senas skaitytojas, 
ponas Antanas Einikis isz New 
Pliiladetpsįjos, lankėsi mieste 
pas pažinstahius, taipgi atlan
kė ir “Saules” Redakcija. Po
nas Einikis yra. musu seniau
sias skaitytojas, kur jis skaito 
“Saule” nuo 1892 metuose. 
Szirdingai aeziu už atsilanky- 
ma.

NORI ISZMEST

Szv.
Uankrieijo, taipgi pasninkas 
priesz Sekmines. Ir ta diena: 
1517 metuose numir.e Sangusz- 
ka narsus Lietuviu karvedys; 
1932 m.', Lind’burghu kūdikėlis 
buvo surastas nužudytas'; 1935 
m., Marshal Pilsudskis, sze- 
sįos deszimts seiptyniu metu 
amžiaus Lenku diktatorius pa
simirė; 1902 m., szimtas ir ke- 
turius deszimts penki tukstan- 
cziai mainieriu sustraikavo 
Pėnhsylvanijoje, Prezidentas 
Theodore Rooscveltas sutaiki
no.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Sekmines, taipgi 
“Molino'S Diena.” Taipgi ta 
diena: 1434 mctuo.se mirė Lie
tuvos Kunigaiksztis Jogaila; 
1846 m., Amerika paskelbia ką
rą, priesz Meksika. Ir ta diena 
pripuola Szvento Aleksandro 
ir Scrvijaus szvente.

. — Panėdelyje pripuola Szv; 
Bonifaicio, Kankino. Ir ta die
na: 1784 metuose Amerikos v « *
Konstitucija sutveria Phila- 
delphijoje; 1948 m., Žydu 
krasztas Izraelis paskelbtas 
Nepriklausomas. 
■J *. f * . . ■

— Utarninke pripuola Szv. 
Jofto K., de la Sailio; taipgi ta 
diėnd: 1920 metuose Lietuvos 
Steigiamojo Seimo atidary
mas; 1918 m., Amerikos pacz- 
tas pradėjo siunsti laiszkus su 
croplanais; 1933 m., Amerika 
nesutiko stoti sn Anglija ir 
Prancūzija priesz Hitlcri. Kai 
liprie Politikos žinovai ir ra-, ĮeĮa mc(u atgal. Paliko du su- 
szytojai sako kad jeigu Ameri-j
ka tuo laiku butu stojus ir pri-| sky isz Trona? Calif, Vaitįeku 
sidejus, tai gal ir karas butu Szemansky 

: buvęs iszvengtas.
— Szia sanvaite pripuola 

czvertis meto, pasninkas: Sere- 
doje, Petnyezioje ir Subatoje.

— Ponia E. Kazlaitiene isz 
Newark, N. J., ana diena lan
kėsi pas savo sunu ir marezia, 
Petrą ir Florence Stancikus!, 
taipgi anukus, 528 AV. Centre I 
uly., ir prie tos progos atlankė 
‘.‘Saules” Redakcija atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
raszti. Ponia Kazlaitiene taip
gi atlankė sunu Albina Stanci
ką ir' szeimyna Marline.!, ir pas 
pažinstamus miestuose Shena- 
doryje ir Minersvilleje. Aeziu

Shenandoah, Pa, — Senas 
angį i akas is Stanislovas Buz i s, 
nuo 312 W. Mt. Vernon uly., 
kur jis sirgo per koki tai laika 
nuo dusulio, numirė Panede- 
lio vakara 8 valanda, savo na
muose. Velionis atvyko isz 
Lietuvos 1912 metuose ir apsi
gyveno Shenadoryje. Paskuti
ni karta dirbo Knickerbocker 
kasyklose. Paliko savo 'paezia 
Kazmyra; keturios dukterys: 
J. Dulskiene, mieste; M. Stran- 
koniene, St. Clair; G. Dawso- 
niene, Maspetli, N. Y., ir T. 
Martiniene, Bloomfield, Conn. 
Taipgi deszimts anų k u ir anū
kes; dvi seserys: J ieva Kazmi- 
koviene, Lenkijoje ir Rozalija 
Kuzmickiene, Lietuvoje. Lai
dotuves invyko Petnyczios ry
ta su apiegomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda, 
ir palaidotas in parapijos ka
pines.

— Gerai žinomas senas 
miesto gyventojas Simonas 
Vainaviczius (Wynavich) nuo 
202 W. Oak uly., pasimirė 
Utarninko ryta, 8:30 valanda, 
nuo sžirdies atako. Atvyko isz 
Lietuvos 1891 metuose. Velio
nis kitados buvo įprezidentas 
Mutual Fire Insurance kompa
nijos mieste, po tam buvo di
rektorium ir prigulėjo prie 
Szv. Jurgio bažnytiniu vyru 
draugyseziu. Jo pati mirė ke-

nu: Daktaru Edvardą Szcman-

Westmont, N. J., 
trys dukterys: E. Kinger ir E. 
Wallace, Camden, N. J., ir 
Adele, mokintoja, pati Win. F. 
Schultz, mieste, ir keletą anū
ku ir anūkes. Laidos Subatos 
ryta, su apiegomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9 valanda ir pa
laidos in parapijos kapines.

Saint Clair, Pa. — Keturios 
Deszimts Valandų Atlaidai in- 
vyks Szvento Kazimiero baž
nyczioje: Nedelioj, Pahedelyjo 
ir Utarninke, Gegužio (May) 
20, 21 ir 22 d.d. Prasidės4? :30 
valanda vakare. Pamokslus sa- /
kys Lietuviszkai ir Angliszkai,

JOHM KOVAL
’ . .... KVIETKININKAS . . .

GEO. MARSHALL
BIJOSI SOVIETU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nia Traffic 
Safety Record

Leads U. S. A
CAR INSPECTION 

IMPORTANT FACTOR
Nciv Inspection Period 

Starts May 1st Ends
July 31, 1951

visus aliejaus szuli-

pareikalavimai buvo 
Premieriui Mohamad

Buntas ir maisztas kilo kai 
keli saliunai stengiesi savo du
ris atsidaryti del bizno.

Maistas baisiai brangus. ’ 
Kiausziniu tuzinas kasztuoja’

P. keturios deszimts tris centus, 
o valdžios yra nustatyta kad 
kiausziniai turi būti parduoda
mi už trisdeszimts centu už tu-

I ■
zina. (Mes turime atsiminti

AMERIKIECZIUS kad tai baisiai brangu, nes Is-į
-------- i panas nei czverti tiek neuždir- 

TEHERAN, IRANAS. — ba, kiek Amerikietis uždirba).
Komunistiszka Tudeh Partija 
reikalauja kad Irano valdžia 
iszmestu, isz savo kraszto isz- 
varytu visus Amerikieczius 
karininkus, karininkus, ir kad 
pripažintu Komunistiszka Ki
nijos valdžia, užvestu drau- 
giszkus santykius su Rusija ir 
paimtu 
nius.

Szitic 
inteikti
Mossadegh. Savo pareikalavi
mu laiszke, Komunistai raszo:

“Irano krasztas negali būti 
paverstas in Amerikos karisz- 
ka tvirtove priesz Sovietu Ru
sija. Musu krasztas nekariaus 
priesz taika-mylinezia ir neka
pitalistine Rusija. Musu krasz
tas nepavelins valdžiai paau
koti savo vaikus tiems kapita
listams isz Anglijos ir Ameri
kos.”

Tie Komunistai reikalavo:
1— Valdžia liautųsi ginkla

vusi.
2— Iszvytu visus Amerikie

czius karininkus.
3— Kad valdžia rūpintųsi’ 

apie taika ir susidraugautu su 
Rusija.

4— Pripažintu Komunistisz
ka Kinija.

5— Paimtu visus aliejaus! 
szulinius po valdžios tvarka ir 
priežiūra.

6— Kad kariszkas stovis bu
tu tuojaus baigtas visame 
kraszte.

žin ar motinai, kuri neteko su- 
naus Korėjoje, tokios žinios 
yra suraminanezios?)

Jis paskui prikaisziojo Ge-į 
nerolui MacArthuriui kad Ge
nerolas sugadina visa musu 
kareiviu upa, kalbėdamas apie 
musu nuostuolius ir paskelb
damas kiek musu kareiviu žu
vo. (Ar Apsaugos Sekretorius 
nori tokias liūdnas žinias nuo 
visu paslėpti)?

Jis kalba apie pavoju, kad 
neužpykinus Sovietu Korėjoje,; 
bet ar jis apie toki pavoju nors 
pamisimo kai jis sutvėrė At
lanto Sanjunga ir dabar tveria 
armijas Europoje, kaip tik 
priesz Sovietu Rusija?

Europoje jis dryso insikisz- 
ti, už tai, kad tenai Anglija to 
reikalavo ir jis Anglams tar
navo ir tarnauja. Czia aiszkiai 

i matyti gryna Anglijos Politi
ka! “Anglai musu vadus už 
nosies vedžioja!”

Mums didesnis pavojus gre
sia Europoje užpykinti Sovie
tus, negu Korėjoje. Bet Apsau
gos Sekretorius sako, kad rei
kia pataikauti tiems patiems 
Sovietams Korėjoje.

There is a direct connection between 
highway safety and car inspection

Pennsylvania's tw ice-yearly checking of your 
car's "danger spots” makes your car four times 
safer to drive. Safety statistics 
prove this ... up to 18% of fatal 
traffic accidents in America are 
attributed to mechanical failure 
of cars—compared to less than 
4% in Pennsylvania. Twice each 
vear official inspection checks:

BRAKES — I. Mopping distance
2. Lining and brake drum
3. Emergency brake. 4. l ine 
and cylinders 5 Rods and 
clevis pins

STEERING and WHEELS-! fw„. 
end wheel alignment, spindle, bnsh 
ings and pins. 2. Sc oring w heel fol 

excessive play. 3. Main
I shaft. 4. Cross shaft 

Steering cod ball 
sockets 6. Pitman 

’ ™ arm 7 Shock ab
sorbers

LIGHTS- I. Headlights tor beam 
candle-power . . . for aiming 
and proper distribution ol 

-—Zjj x light. 2. Tail and stop lamps. .3 
6 All lighting equipment on cat 

X must work

WINDSHIELD WIPERS-I . Hxnd or auto 
ju.y matic for efficiency. 2. All

ri,bbcr parts including 
hose and fittings

4 KANDIDATAI
KALĖJIME

DAKTARAI
SUSTRAIKAVO

TIRES — I. Forexposed breaker 
strip or cord fabric. 2. For cuts 
and bruises. 3. For rup- 'y 
cured casings. "V

GLASS
— I. Windshield, side windows and 
rear window r lass for cracks or breaks.
2. For discoloration

MIRROR-!. For proper 
mounting and clear vision

HORN — I. Press horn 
button. Horn must be iP" 
audible for at least 200 feet.

EXHAUST MUFFLER AND PIPES
— I. Muffler, manifold ------------ —1—
and pipe for leaks or |j-—
loose connections Kcsmlu in..

REGISTRATION —I . Serial and regts- 
tration plate numbers against owner’s 
card. 2. Unobstructed 
view of license plates.

Get an early start for safe summer driving. Have your car 
inspected in May. You will not be permitted to drive with
out this "inspected and approved” sticker after July 31,195 1.

MAKE SURE YOUR CAR IS SAFE...
THEN DRIVE IT

COMMONWEALTH OF
Department of

SAFELY

PENNSYLVANIA
Revenue

JOHN S. FINE 
Governor

OTTO F. MESSNER
Secretary of Revenue

smerktas iki gyvos galvos in 
kalėjimą už prasikaltima, ku
ri jis nebuvo papildęs.

Tokia skriauda padaryta 
ant nekalto žmogaus yra vi
sam Philadelphijos miestui 
baisi sarmata.

IM ARIA
GENEROLĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nio nesutiks, tai Amerika turi 
sau viena ta kara Kinijai pa
skelbti. Jis sako jis szitaip no
rėjo Prezidentui Trumanui pa
tarti, pirm negu jis buvo Prez. 
Trumano paszalintas.

Generolas sako kad Prez. 
Trumanas teisinasi kad jis bu
vo priverstas ji pravaryti, už 
tai kad jis nebuvo paklusnus, 
kad jis neklause ir nepaisė in- 
sakymu isz Vaszingtono. Jis 
sako kad nieko panaszaus ne
būta, kad jis ir visas jo szta- 
bas ligi paskutinio žodžio isz- 
pildydavo visus tuos insaky- 
mus isz Vaszingtono.

PERSPĖJA ISPANI
JOS VALDŽIA

TONO, JAPONIJA. — Visi 
keturi kandidatai, kurie stojo 
in Mayoro rinkimus, Tono 
mieste, buvo suaresztuoti ir in 
kalėjimą patupdinti. Visi ke-Į 
turi yra kaltinami už tai, kad 
jie pirkosi sau balsus ir papir
kinėjo balsuotojus. Miestas pa
skelbė naujus rinkimus, bet vi-’ 
si keturi kandidatai kalėjime 
sako kad jie jau antru kartu 
nestos in rinkimus nes jie jau 
pasimokino.

ISPANAI
STRAIKUOJA

Pyksta; Maistas Pa- 
szieliszkai Brangus

žmones, 
Pamplo- 
savo ne- 
maistas

(Tasa Nuo 1 Puslapio) j

VIRSZININKAS 
PR ASZ ALINTAS

Telefonas 764

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausias

* Prekes
J - -J
Sutaiso Dailius Bukietus Del 

Vestuvių, Lįgonbucziu, 
Laidotuvių, Kapinu ir 1.1.

X 616 W. CENTRE STR., 
kAfiANOY CITY, PENNA.

PAMPLONA, ISPANIJA. -
Kareiviai iszskirste 
kurie buvo susirinkę 
na mieste pareikszti 
pasitenkinimą kad
taip brangus. Kareiviai palei
do kelis szuvius viršz straikuo- 
janeziu gaivu ir taip visus isz- 
vaike.

Daug žmonių .buvo sužeista, 
kai policijantai ant ju .užsi
puolė su lazdomis.

Valdžia pasiuntė daug ka
reiviu in Bilbao, kur žmones 
taip pat nerimauja.

Per tas priesztaravimo strai
kas Pamplona mieste, visi te
atrai, sztorai ir saliunai buvo 
uždaryti. Apie trys tukstan- 
cziai darbininku ant sykio su- 
straikavo.

vo nepasitenkinimą savo val
džios Prezidentu, kuris panai
kino Konstitucija ir paskelbė 

! kad jis dabar viens visa krasz
ta valdo, kaip diktatorius.

Prezidentas Arnulf o Arias 
sako kad taip jis buvo privers
tas padaryti, nes visam krasz- 
tui gresia pavojus nuo Komu
nistu.

Panama miesto Daktaru 
draugija paskelbė tas straikas, 
ir sako kad jie nesugrysz prie 
savo darbu, kol Prezidentas 
Arias nesugražins krasztui 
konstitucija.

Daktaru Draugijos Sekreto
rius Osvaldo Velasquez sako, 
kad Daktarai prižiuręs tik 
tuos ligonius kurie pavojingai 
serga ligoninėse.

Amerikos Kariszkas Sztabas 
ežia tuojaus uždraudė savo ka
reiviams ir kitiems darbinin
kams lankytis in ta miestą per 
tas straikas ir ta sumiszima. 
Amerikos Laivynas uždraudė 
jurininkams eiti in ta miestą, 
kad neiszkiltu kokis nesusipra
timas tarp Amerikos ir Pana
ma valdžios.

Penki Kiti Praszalinti 
Del Sheeler Klausimo

yra 
po-

pa-

MPirkie U. S. Bonus!

•saving5

ir pasakė kad jam sarmata pri
sipažinti kad tokie niekszai 
yra policij antai. Jis sako kad 
tokis nelemtas atsitikimas 
vertas tik Sovietu Rusijos 
licijantu.

Rudolph Sheeler žmona
simire pernai. Jo duktė tryli
kos metu amžiaus Diane buvo 
teismo ofisuose kai jos tėvas 
buvo teisėjo paleistas. Jo žmo
na Maria, patarnautoja viena
me restaurane, iki savo mirties 
vis turėjo vilties kad kada nors 
jos vyras bus iszteisintas. Per 
visus tuos metus, iki mirties ji 
kas nedele važiuodavo isz Phi
ladelphia in New York miestą 
aplankyti savo vyra kalėjime.

Jis' Tankiai ji neturėdavo gana pa-

gali tikėtis visko gauti isz 
Amerikos ir nieko patys nepri
sidėti. Jis sako kad Ispanai tu
ri patys prisidėti, jeigu nori ti
kėtis pagelbos isz Amerikos.

Jis kelis punktus pabrėžė:
1— Ispanija yra vienatinis 

krasztas sziapus tos geležines 
sienos, kur Amerikiecziai turi 
gauti vizas jeigu nori in j u 
kraszta važiuoti. Tas, sako 
Amerikos Ambasadorius, yra 
visai nereikalinga.

2— Ispanija turėtu daugiau 
rūpintis savo ūkiais del mais
to, negu tais fabrikais, kuriuos 
ji dabar stato.

3— Ispanijos vidaus prekyba 
prasta, ir turi būti pertvarky
ta.

4— Ispanai turi permainyti 
savo instatymus kaslink užsie
nio prekybos. Dabar Ispanijos 
valdžia pavėlina tik ketvirta 
dali pinigu isz užsienio indeti 
in bet koki bizni ar pramone. 
Ambasadorius sako kad tokis 
užsienio kapitalo suvaržymas 
nėra Ispanijai in sveikata.

PajieszkojimasPHILADELPHIA, PA. — 
Policijos virszininko pagelbi- 
ninkas, George F. Richardson 
ir penki kiti seni, veteranai 
slaptos policijos agentai buvo 
suspenduoti, isz savo vietų at-, 
statyti, už tai kad jie yra in-; 
tarti už pasmerkimą vieno Ru
dolph Sheeler, kuris dvylika 
metu iszsedejo kalėjime.
buvo intartas ir apsūdytas už valgyti, bet nei vienos nede- 
nužudinima policijanto, tiek lios neapleisdavo, neaplankius 
metu, atgal. Su Richardsonu savo vyra. Jai būdavo valia tik 
buvo pravarytas ir Kapitonas 
James A. Kelly.

Visi kurie buvo szitaip su
spenduoti yra intarti už pasi
elgimą, kuris nėra tinkamas 
geram policijantui.

Buvęs kalinys, Rudolph sa
ko kad policijantai buvo ji su- 
musze ii’ taip iszgazdine,

pusvalandi pasiszneketi su sa
vo vyru.

Dabar jos vyras iszteisintas 
ir laisvas, bet ji jau kapuose.

Jis vyras buvo intartas už 
nužudinima to policijanto, bet 
teisme visai nieko nebuvo pri- 

kokad policijantai būvo ji su-| Parodyta. Tie pravaryti poli- 
musze ir taip iszgazdine, kad ciiantai kurie undine Ji, ne- 
iis prisipažino ta žmogžudyste turei° ir sziandien neturi nei 
isz baimes, ir kad jis yra visai vien0 svietko’ kuris p0 
nckclltclSsa.kvtn kn.d iis buvo karo

Kai tik Rudolph Sheeler bu
vo paleisats isz kalėjimo, visi’ 
tie szeszi policijantai buvo su-; 
spenduoti, pravaryti.

Virszininkas Richardson jau mes prįe vįsko prisipažino, 
ir taip yra intartas už visokias Jam nebuvo pavėlinta su nie- 
suktybes ir papirkimus. ku pasiszneketi ar pasitarti, 

Teisėjas James Gay Gordon jam nebuvo parūpinta val- 
visus tuos policijantus iszbare^ džios advokatas, Jis buvo pa-^

vieno svietko, kuris po prisie- 
ka sakytu kad jis buvo kaip 
nors insiveles in ta vagyste ir 
ta žmogžudyste.

Per keturios deszimts dienu 
tie policijantai ji daužė, mu- 
sze ir muczino, kol jis, isz bai-

Pajieszkau savo puseseres 
Marijonos Szniekiutes, Mari
jonos Aidrukaitukes po vyru 
Bendokiene, taipgi Juozą ir 
Kazimiera Dangsziu; Joną Ra
mona isz kaimo Žuriu, parapi
jos Slavikų. Praszau atsiliepti 
arba apie ju žinancziiiju pra- 
neszti man ant adresa. Busiu 
labai dėkinga:

Marijona Mockaitis,
171-26 144th Avė.,
Springfield Garden, N. Y.

4*>M>M>4*4****4*4****4****
★ I TD ACIZ A I QIZ AQ *L. TRASKAUSKAS
i LIETUVISZKAS
* GRABORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu, j
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu
* . Vestuvių Ir Kitokioms
* :: Reikalams ::

*

f *
<F
*** **

* 535 WEST CENTRE STREET
* Telefonas Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA.

SKAITYKIT
HC A ITT r”

PLATINKI!

mctuo.se

