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Daužo.4. Prieszo Eroplanus
Isz Amerikos Isztikimybes Klausimas
BUVĘS

KARININKAS
NUSIŽUDĖ

Karininkas Atsakomingas, Administracijai 
Ar Krasztui?

ŽEMES DREBĖJIMAS

Du Miestai Sunaikinti; 
Isz Viso 1,500 Žmonių 

Žuvo

Arabai Y ra
I

Sukilę P riesz
Paszove Savo Žmona; 
Per Daug Gere, Barėsi

SAN SALVADOR, EL SAL
VADOR. — Žemes drebėjimas Prancūzus

Generolo MacArthurio nusistatymas kaslink taikos ir 
Mes galime su juo 

Bet szitiek visi mes turime prisipa- 
Jis

yiRSZ ir apart visu kitu klausimu ir susikirtimu, kaslink 
Generolo Dauglas MacArthurio nusistatymu, kurie yra prie- 

szingi Apsaugos Sekretoriaus Marshall nusistatymams, tik vie
nas klausimas yra svarbus, tik viena klausima reikia iszriszti, 
ir tik in viena klausima reikia atsakyti:

NEW YORK N Y _
Buvęs karininkas, penkios deLAr Amerikietis Turi Atsakyti Administracijai 
szimts szesziu metu amžiaus Ąj KfiiSZtui?
Armijos Major, Walter Rox- 
burv, paszove ir biski sužeidė Visi kiti klausimai yra tik antros ar treczios eiles, ir ežia 
savo žmona ir paskui pats save mums nerupi.
nusiszove, nusižudė.

Kai policijantai apsupo jo kraszto labo gali būti priimtas ar atmestas, 
namus ir pareikalavo kad jis sutikti ar jam prieszintis. 
pasiduotu, jis jiems atsake kad žinti: Jo vienatinis rūpestis yra savo krasztui, Amerikai, 
jie gali ateiti ir ji pasiimti, jei- kalbėjo, kaip tikras karininkas, be jokios baimes; jam jokie
gu jie drysta. Kai tie policijan- svetimu krasztu politikieriai nieko neinsake, ji nepamokino ir 
tai jau rengiesi in jo namus in- jo neiszgazdino; kiekviename jo žodyje buvo jaueziama nenu
silaužti, jie iszgirdo viena szu- veikiama jiega; net jo eisenoje buvo matyti pergale; jis laisvai 
vi. Jie rado ta buvusi karinin- įr aiszkiai, te jokio kerszto ar susikrimtimo aiszkino savo nu- 
ka su kulka kaktoje. Szalia jo sistatymus. Jis nesislapste, nei nesikavojo už kokiu ten val- 
jie rado kariszka grauninga, džios nepaliecziamu skvernu. Jis atsake staeziai- in visus klau- 
revolveri. simus, kurie lieczia jo darba ir jo pareigas, ir nesisarmatino pri-

Susiedai policijantams pa- sipažinti kad jis nieko nežino apie kitus klausimus, 
aiszkino kad Walter Roxbury 
tankiai burdavosi su r 
žmona, kuri jam vis prikaiszio- 
davo ir ji bardavo, kad jis 
daug geria. Policijantai 
žmona nuveže in ligonine.

visiszkai sugriovė, sunaikino 
du miestu ir apgriovė devynis 
kitus apylinkėje.

Apsaugos Ministerija prane- 
sza kad vien tik Jacuapa mies
te tūkstantis žmonių žuvo. Ja
cuapa randasi apie devynios 
deszimts myliu nuo San Salva
dor. Szimtai žmonių buvo pri
versti savo namus, net ir savo 
miestus apleisti ir bėgti in lau 
kus.

Valdžia pasiuntė kareivius 
ir kitus savo žmones, ir Raudo
nasis Kryžius pasiuntė savo 
darbininkus tiems žmonėms in 
pagelba. Kareiviai griuvėsiuo
se jieszko užgriuvusiu žmonių 
ir lavonu.

Anglija Remia Ir Užtaria Ko- 
munistiszka Kinija; Kiniecžiai 
Komunistai Nepripažinsta Ang
lijos Konsulą Kinijoje; Dvide- 

szimts-Trys Lakūnai Žuvo 
New Mexico

----------------------------+ ________
8-tos Armijos TOKYO, JAPONIJA. — Tautu San-

Per visus tuos tardinejimus, Generolas MacArthuris laike- 
savo sį labai rimtai ir garbingai.

per O Apsaugos Sekretoriaus George Marshall pasiaiszkinimas 
j0 ir paskui užsipuolimas ant Generolo MacArthurio jau visai ki

taip skambėjo.
Generolas, dabar Apsaugos Sekretorius Marshall stengiesi 

iszsisukineti, pasiaiszkinti, atsipraszyti, pasislėpti, nutylėti. 
Rodos, kad jis ko nors bijosi, nedrysta prasitarti kad kokios 
politines klaidos nepadarytu. Jis rodos, net ir savo szeszelio 
bijosi.

NEW YORK, N. Y. — Sep- Apsaugos Sekretorius nori “apriboto karo,” nori nustatyti 
tyni buvusieji ir esamieji poli- karui vieta, kad tik iki ežia, ir nei žingsnio toliau. Jam, maty- 
cijantai yra dabar intarti, kai- ti, visai nerupi musu kareiviu gyvastis. Jis vis dar nori de
po talkininkai ir suokalbinin- rintis su Kinijos Komunistais, nors sunku suprasti apie ka ir 
kai su Harry Gross ir kitais del ko jis dabar norėtu su tais Komunistais derintis, 
gembleriais ir 
New York mieste.

Szitas isz pinigu loszimas J° žemes, 
tiems gengsteriams daugiau pasiimti, 
kaip dvideszimts milijonu do
leriu in metus, isz kuriu pinigu rįus staeziai pasako kad Komunistu tikslas 
apie visas milijonas eina 
pirkti policijantus.

Visi szitie policijantai 
keliais virszininkais bus 
traukti in teismą szia vasara. 
Jie dabar turėjo užsidėti kau
cijas nuo pustreczio ligi puasz- 
tunto tukstanezio doleriu.

Dauguma isz j u užsigina 
sakydami, kad jie nieko ben
dro neturėjo ir neturi su to
kiais gengsteriais Tie, kurie 
dar dabar yra policijantai bu
vo atstatyti nuo savo pareigu . w >* 
iki teismas isztirs visus j u 
darbus. Daug isz szitu polici- 
jantu gyvena kaip kokie bago- 
ti ponai, nežiūrint, kad jie ma 
žai gauna mokėti už policijos 
darba. Jie turės pasiaiszkin
ti: Isz kur jie gavo tiek pinigu 
nusipirkti tokius brangius na
mus ir taip poniszkai gyventi?

.—>________ ___ .

77 POLICIJANTAI 
INTARTI

Mes nie- 
gengsteriais ko neturime parduoti ar duoti, kaip tik savo kraszta. Ir Pei

ping miestas nieko negali prarasti, nes mes nekariaujame ant 
-- ---- Ir Kiniecžiai nieko neturi, ko mes norėtume isz ju

pa-

su 
pa

Kas dar keiscziau tai yra kad tas pats Apsaugos Sekreto- 
visa svietą užka

riauti.” Tai kaip su tokiais žmonėmis galima ir derintis? 

Apie ka galima derintis jeigu j u tikslas visa svietą pavergti?

Sekretorius Marshall, savo pasiaiszkinimuose yra iszkeles 
baisiai svarbiu, pavojingu ir opiu klausimu, kuriuos Generolas 
MacArthuris visai neiszkele. Szitie klausimai vienus nuste
bins, kitus supiktins, o dar kitus net ir iszgazdins.

(BUS DAUGIAU)

TRYS KAREIVIAI ^amas- Sužeistieji kareiviai
v yra James V. Carroll, John W

SUŽEISTI Brown ir Cleo Washington
Hopper. Visi isz Fort Miles. , 

Policijantai sako kad Hop
per draivino automobiliu ir už
migo. Automobilius nulėkė 
nuo vieszkelio, pataikė in stul
pą ir apsivertė. Kitas automo
bilius, kuri vairavo dvide-

Chinameca mieste, kalėjimo 
sienos sugriuvo ir keli kaliniai 
pabėgo. Sužeistieji buvo nu- 
vessti in invairias ligonines, 
kuriuos jau vietos beveik netu
ri.

NORI LAIKINU 
VEDYBŲ

Per Mažai Vyru 
Vokietijoje

BERLYNAS, VOK. — Mo- k
terys Vokietijoje dabar ima 
reika’auti kad butu investas 
naujas instatymas kaslink ve
dybų. Jos nori kad joms butu 
pavėlinta nors laikinai apsiže- 
nyti, kad jos galėtu teisetinai 
pagimdyti keletą vaiku.

Ponia Angelika Brux, veda 
visa szita moterų vaju. Ji sako 
kad neisztekejusi mergina tu
rėtu turėti pilna teise pagim
dyti Vokietijai vaiku.

Helmut Braatz, Amerikos 
užtvirtinto laikraszczio “Ta
gesspiegel” raszytojas su to
mis moterimis sutinka ir raszo 
kad tokis instatymas yra Vo
kietijos moterims dabar reika
lingas, nes visoje Vokietijoje 
trumpa ir trūksta vyru. Bet jis 
sako kad butu geriau tokius tu

Komandorius

Leitenantas Gen. James 
A. Van Fleet buvo Preziden
to Trumano paskirtas užim
ti komandos vieta, kuria ap
leido Leitenantas Generolas 
Ridgway, kai jis užėmė Ge
nerolo MacArthurio vieta.

Leitenantas Generolas Van 
Fleet ežia ateina in Armijos 
Pentagon kambarius pasi
tarti su Karo Sztabo virszi
ninkais.

jungos Lakūnai su 312 bombnesziais ir karisz- 
bais eroplanais užsipuolė ant Sziaures Ko- 
riecziu, paeziame Sinuiju miesto viduryje, 
kur jie užtiko apie szimta prieszo karisz- 
ku eroplanu ir bombnesziu.

Jie paleido savo sprogstanezias bombas 
ant tu eroplanu, kurie buvo aptverti su 
trimis sienomis, kad sprogstanezios bombos 
negalėtu ju pasiskti.

Lakūnu sztabas sako, kad dar nėr anks
ti pasakyti kaip musu lakūnams pasisekė, 
nes galimas daigtas, kad tie prieszo ero- 
planai, kuriuos musu lakūnai užtiko, galė
jo būti tik palszvvi, tuszti kevalai, tyczia 
pritraukti musu lakūnus.

Bet musu lakūnai pargryže sako, kad 
jie sudaužė ir susprogdino visa ta apylin
ke, deszimts myliu skersai ir iszilgai.

Musu lakūnai per kelias dienas isz pa
dangių temyjo ir seke, kai Komunistai szi- 
ta vieta taisė ir tvarkė ir savo eroplanus 
tenai veže. Paskui, kai Komunistai buvo 
viską susitvarkė, tada musu lakūnai isz pa
dangių nusileido su sprogstaneziomis bom-

Automobilius In Stulpą 
Apsivertė

WILLIAMSTOWN, N. J. — 
Trys kareiviai buvo sužeisti, 
kai ju automobilius sudužo in Ssimts penkių metu amžiaus 
stulpą ir paskui apsivertė apie Everett Q. Halfhill, isz Bristol, 
trys mylios nuo Williamstown pa>) teipgi sudužo 
miesto.

, Automobiliaus draiverys sa- Draiverys buvo nuvesztas in li-
Plikio U. S. Bonus! ko kad jis Užsnūdo bedraivin- gonine.

merginu kūdikius pripažinti 
kaipo teisetinus*, be jokios že- 
nystvos.

Kai Vokietija pralosze du 
tokius didelius karus, tai ji ne
teko baisiai daug vyru. Dabar 
Vokietijoje randasi keturi vy
rai del kiekvienos moteriszkes.
Vien tik Berlyne, randasi sze- 
szi szimtai tukstaneziu moterų 
daugiau negu vyru.

in stulpą, 
netoli nuo Rancocas, N. J. PLATINKIT

“saule”

SKERDYNES
KINIJOJE

HONGKONG, KINIJA. — 
Du szimtai devynios deszimts 
trys, taip vadinami “priesz- 
revoliucionieriai buvo nuszau-
ti Shanghai mieste, Balandžio 
(April) trisdeszimta diena.

bomis ir viską suardė.
Apie penkios deszimts greitu kariszku 

MIG-15 Sovietu eroplanu pakilo isz An- 
tung, pastoti musu lakūnams kelia padan
gėse virsz Sinuiju miesto. Bet tik tryli-

Komunistai ežia, szitame di- JU
deliame mieste dabar iszvalo, 
iszczystina savo partija, ir nu
galabina visus, kurie yra in- till

(Tasa Ant 4 Puslapio) ?

iszdryso skristi sziapus Yalu upes ir isz 
trys buvo nuszauti. Jie visi skrido la-
žemai, tikėdamiesi iszvengti musu augsz- 
lekiancziu pesztuku. Bet musu tie grei- 

, (Tasa Ant 4 Puslapio)
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LIETUVISZKAS KARO SZTABAS
! SKANDALASKas Girdėt SAPNORIIIS

Generolas Douglas NlacAr
thur is sako; “Korėjos klausi
mas dabar yra. viso pasaulio 
klausimas, ir jeigu mes to ne
suprasime', tai mes pasesime 
laisves sugriovimo sėklas. Jei
gu mes szita kara nevešime 
drąsiai, tai mes pralaimėsime, 
jei ne Korėjoje, tai Europoje.

Su 283 Paveikslais

IR

Ge-

Ar Asz, Andruli, 
Nesakiau

Senatorius Robert A. Taft 
sako: “Jeigu mes dabar pa-į 
siunsime szeszias savo armi
jos divizijas, tai ne už ilgo rei-i 
kės dar kitas szeszias tenai 
siunsti padėti toms pirmoms.”!

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 

! planatu ir visokiu burtu. 
! Knyga in minksztos po- 
! pieros virszeliuose. :: :: 
; Pinigai reikia siusti su 
Į užsakymu:

; Tiktai,. . . $1.00 
! Saule Publishing Co., 
! Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Senato Komisija, spėja kad 
razbaininkas Frank, Costello 
yra vertas daugiau negu dvi- 
deszimts milijonu doleriu.

kvmu.

Generolas Matthew Ridg
way kuris užėmė Generolo 
MacArthurio vieta. Korėjoje 
sako: “Musu kareiviai nuga
lėjo bloga orą ir dar blogesni 
K orejos
gia. augaloti to kraszto 
szus. Komunistus. ’ ’

! turintis protą negali suprast 
kaip baisus yra tas velnias 
“Degtine” ir prie ko jis ji ve
da, nors jo darbus dažnai ap
link save mato, o vienok vie
ton vengt jo, anaiptol, pats

apie G aržia Haremo novalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kuc.ziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

. No. 120 Dvi. istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant no
rmino. 58 puslapiu. 15c.

i No. 123 Septynios istorijos
• v . , apie Stebuklingas zerkolas, Si-,Kai žemo kur nors sudreba,1 J, . . , ® !dabnnis grabelis, Drąsus szuo,j 

Kolcra, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pūstyniu, Pcleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie — — ---- __ — —
Valdimieras ir apie Bedali. 44 Igele, Kuczios Žemaites vaizde- 
puslapiu. 15c.

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

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

No. 133 Dvi 
Neužmokamas 
Drūta Alsni. 62 puslapiu. 15c

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

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

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

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 

j lei Mateuszo Jerubausko, Osie 
! czna. 40 puslapiu. 15c.

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

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabe- 

Visi pirmieji Katalogai dabar go, Stebuklinga puodą, Daine- 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis. Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

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

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

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

No. 175 Pasiskaitymo kny-

Kai karo Sztabo didieji 
nerola ir Admirolai susikirto, 
ir kai iszkilo gyvas skandalas, 
kad net Kongreso Komisija asz Andruli, nesakiau, 
turėjo insikiszti, tai kariniu- Ar asz žodelio netariau?

, kai ir politikieriai buvo intar- Krankęs bagaža Subatoj, 
, ti, kad buvo papirkti. Ar ju| 
; žinote del ko jie visi taip susi- 
; pesze?
; 1—Ar del to, kad Amerikie- Negelbes tukstaneziai septyni,
I ežiai eroplanais veže maista in Ir advokatai devyni;
[ Berlyną? Negelbes szelmis Bimbelis,
! 2—Ar už tai, kad Symingto- Dar tik iszkados pridarys,

buvo paskirtas Lakunu Negelbes szelmis Bimbelis, 
Dar tik iszkados pridarys.
Prikrovė bagaža, lig galvos;
Pridėjo kumpio ir deszros: 
Stalinui nori jis nuveszt, 
Ir su Paleckiu nesipeszt. 
Stalinui nori jis nuveszt, 
Ir su Paleckiu nesipeszt.

Melskis Andruli vakarais, 
Nesusidėk su Stalino draugais, 
Tai gal iszlysi isz bedu, 
Ir busi tikru Lietuviu.
Tai gal iszlysi isz bedu, 
Ir busi tikru Lietuviu.

—“Depukas.” ,

Nata: “Ar Asz Tau, Sese, Nesakiau

Nes reikes važiuoti Rusijon. 
Krankęs bagaža Sukatoj, 
Nes reikes važiuoti Rusijon.

tai beveik visur vanduo szuli- 
nuose pakyla. Mokslincziai da
bar stengiasi surasti, kaip bu
tu galima isz tokiu
iszrokuoti, kur ir kiek

szitliniuv žeme

apie 
Lie

apie

Vieno žmogaus 
baigia, kur kito prasideda.

užsi-
nas
Sztabo Sekretorius?

3— Ar už tai kad Kongresas 
tiek daug pinigu paskyrė del

“Deszimts Dievo Insa- tu nauju kariszko eroplanu?
4— Ar už tai, kad 135,000 

darbininku neteko savo darbo 
valdžioje?

5— Ar gal už tai, kad Karo 
Sztabas sustabdė statymą to 
naujo kariszko laivo?

Tie, kurie “Saule” skaito 
gerai žino, kad visi tie kivir- 
cziai ir visos tos pesztynes bu
vo del tu nauju kariszku ero
planu, kuriuos Lakunu Szta- 
has dabar stato ir gamina.

Ženystva yra kaip bet kuris! Laivyno karininkai sako, kad 
Tautu kitas darbas: Daug geriau vis-'tie didieji eroplanai tiek daug 

apiejkas eina, jeigu savo bosą myli, kasztuoja, o jie jau dabar isz 
_____ p_____  mados iszeje. “Saules” skai- 

Daktarai sako kad jeigu teJ tytojai skaitė apie tuos eropla- 
vai nori kad ju vaikai turėtu nūs kai tik pirmutinis buvo 
sveikus dantis, tai reikia vai-' pastatytas.
kams duoti pieno ar vandenio 
stiklą po kiekvieno valgio.

Slapta Rusijos policija 
žai ka reiszkia prilyginus 
musu susiedo, kuris daug 
giau žino apie mus 
riausia policija.

ma- 
prie 
dau-

negu ge-

Amerikoje randasi 
kraszta ir dabar bai-*' žmonių kurio gerai 

prie- bet mažai dirba.

- Anglijos atstovas
San jungoje, kalbėdama
Amerikos valdžios nuturima- 
pasiunsti tik keturias divizi-:

reiszke: “Amerikos valdžia 
turėtu atsisakyti, kaip Angli
jos valdžia atsisako, kai ji ma
to kad ji yra bejege. Dabar 
reiketu Prezidentui Trumanui. 
pasitraukti ir leisti žmonėms 
iszsireikszti. ”

Dainininkas Pravarytas

ri a ug 
uždirba,

Mes ana diena, skaitome kaip 
Afrikoje dabar yra gaminama 
gazolinas isz anglių. Pietų Af
rikos Augliu kompanija • pra- 
nesza kad tenai jau keli fabri
kai yra intaisyti tam darbui. 
Pittsburghe buvo ir yra taip 

I pat daroma, bet Pittsburgh 
i Consolidation Coal kompanija

Trumanui ir Kongresui bai-’ 
šiai nepatinka Generolo Mac
Arthurio prasiszokimas, kai' 
jis nieko nesiklausęs patarė j 
kad reiketu Kinieti Generolą! 
(’hiang Kai-shek pasikviesti irt 1 
talka Korėjoje ir Kinijoje! sako kad, ežia Amoi i k oje tekis 
priesz Komunistus. darbas neužsimoka. Afrikoj

_____ .._____ ; galima, taip daryti už tai kad
Vieszbucziu, hoteliu darbi-j ^nai galima labai pigiaiang- 

ninkai reikalauja deszimtai įkasti, nes mainieiiai la- 
nuoszimti daugiau algos. ! bai P^iai aPmokami- O isz kU 

.._____ i tos puses gazolinas tenai bai-!
Prancūzijos Prezidentas,! s*a^ brangus.

Vincent Auriol sako kad At
lant iko mares dabar tik mažas
prūdas tarp Europos ir Ame- isztu
rikos.

KATRAS :: ::
ISZ VELNIU 

:: BAISIAUSIAS?

pacziuotas. 76

istorijos apie 
žiedas, ir apie

apie

lis, G ūdras’ Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

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

No. 176V2 Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu 25c.

Kitokios Knygos

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

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

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin 
kimu. 25c.

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

196 Stacijos 
Viesz .Jezuso

Dainininkas Robert Mer
rill, (po deszinei) buvo pra
varytas isz Metropolitan 
operos kompanijos, už tai 
kad jis neiszpilde savo pa
reigas, ir nepribuvo dainuo
ti kai jis buvo pakviestas. Su 
juo ežia randasi loszike ir 
dainininke isz Hollywood, 
Dinah Shore.

Naujas Metropolitan Ope
ros virszininkas, Bing, yra 
pravaręs kelis garsius dai
nininkus ir y va pasisamdęs 
daug nauju dainininku. Vie
ni ji baisiai peikia, kiti ji gi
ria, sakydami kad jis inveda 
nauja ir gera tvarka opero
je-

TIK malonus skaitytojau, ne
sijuok perskaitęs toki klau

symu. Rodos ir man velnio dy- 
vna žmogaus sutverto neteko 
matyt, bot kaipo dvasia, velniu 
žmogaus lengvai gali matyt, ži
noma, akimis dvasios nemato
me, bet jos darbus matome. 
Taigi, pasirodo, kad baisiau
siu velniu yra tas, kurio vardas 
yra. “Degtine,” dėlto, kad jis 
su jos pagelba labai daug nau
dos pragarui atnesza!

Baisiausias jis, dėlto, kad jis 
niekad ne eina darban 
bet drauge su visa g 
niu, nevidonu žmogaus.
nas turi vardu aplaikyta nuo: 

“Degtines.”
Stebėtinų yra teisybe, kad 

tas velnias, kuris “Degtine”: 
pramintas žmoniems, ypaez 
pradžioje savo vieszpatavimo 
iszrodo v i s a i nepayojingu. 
Žmogus ne tik kad nebega nuo 
jo, bet pats eina pas ji', jieszko 
jo ir net pinigus moka, idant 
tik gauti ji. Mažas tas volniuk- 
sztis szypsosi linksmai, priete-' 
liszkai, idant tik geriau pri-į 
traukt prie savos auka! Kada ! 
jau turi ja savo naguose, tada 
pradeda drąsiai darbuotis, o 
žinoma su pagelba savo ben-- 
dru ir bernu.

Negana to, daugumas ta vel
niuką turi net pas save namuo
se, szepoje. Jis kas rytas ti 

gaus nėra nei viename auto- beldžiasi ir szauke idant i 
mobilyje Amerikoje: Szimto leist ji isz bonkos, kad szeimy-! 
asztuonios deszimts arkliu jie- na pradeda kaskart labiau jo 
gos inžinas. Szita kompanija gailėtis ir kas kart dažniau su 
jau turi iszradus intaisus del jno bueziuotis. 
automobiliaus, kad automobi
lius pats važiuotu, vairuotu, 
draivytu, bet dar per brangiai 
atseina tuos intaisus ant visu 
automobiliu uždėti.

Tai dabar butu patartina 
palaukti ir nepirkti naujo au- 
tomobiliuas kol pamatysime 
tuos naujus automobilius.

Skaitykite “Saule” ir viso
kias naujienas ir žinias grei- 
cziausia sužinosite. “Saule” 
kasztuoja szeszi doleriai ant 
metu, ir ateina du sykiu in 
san vaite. Skaitykite “Saule” 
ir kitiems užsiraszykite!

NAUJI AUTOMOBI
LIAI BUS GREITESNI

Bet mes t i kimios, kad jeigu 
musu mokslincziai szitoki dar- 

jie suras kaip ir ežia 
pigiau toki gazoliną gaminti 

i isz augliu. Jeigu taip kada 
nors butu, tai visiems mainie- 
riams butu geros naujienos, 
nes tada daugiau anglių reikė
tų, ir tada daugiau darbo mai- 
nieriams butu.

Gubernatorius James F. 
Byrnes, buvęs augszeziausio 
Amerikos Teismo teisėjas sako 
kad jis greieziau panaikintu 
visas valstijos mokyklas pirm
negu jis sutiktu priimti juodu-! -------------------------
kus, nigierus kaipo lygius bal-■ | tv •
tiesiems. Mums net sarmata! |
prisipažinti kad szitas žmogus * J IxUlllWl
syki buvo augszeziausiojo teis-  
mo vietoje musu kraszte.

DETROIT, MICH.—Beveik 
visos automobiliu kompanijos 
rengiasi ateinaneziais metais 
pagaminti visiszkai naujus au
tomobiliams inžinus, kurie bus j s.av0 vadovo 
geresni ir smarkesni ir daug 
mažiau gazolino vartuos.

Jie isz lauko iszrodys kaip ir 
sziu metu automobiliai su ma
žais skirtumais, bet jau visai 
naujus inžinus turės.

Kelios kompanijos rengiasi 
daug visokiu intaisu savo au
tomobiliams pridėti, kitos ma
žesnes permainas darys. Bet 
beveik visos kompanijos ma
žiau ar daugiau savo automo
bilius permainys.

Fordo kompanija iszleis du 
visai naujos mados Fordukus 
su visiszkai naujos mados in-

! žinais. Chrysler automobiliu 
! kompanija jau sziais metais 
pagamino inžina, kuriam ly-

Katekiz

naudin

vienas, 
gauja vėl-!

Kož-1 KATALOGAS 
KNYGŲ

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 
v arija 
Ule

No.

drha Ka)
Kristuso

Vienas raszytojas* szitaip; 
i s zsi reiszke: ‘ ‘ A zi jo jo dabar i 
randasi per daug žmonių kurie, 
turi karabinus ir tuos karabi-' 
nūs vartų o ja.”

Anglijos žmones per Socia
lizmo t varka, dabar gauna spo
rinius dantis už dyka, bet ne
gauna mėsos, kuria jie galėtu 
kramtyti su tais dantimis.

Turi
Turi katinas kacziuke, 

Turi žąsinas žasziuke, 

Turi poniszkas panaite, 

Turi bernas sau tarnaite, 

O asz vyras ąžuolinis 
Turiu buteli degtines.

Musz kacziukes katinuką, 

Pesz žąsiukes žasiniuka,Kai norite prie ko nors pri-' 
silyginti. tai lyginkites prieszl 
savo tėvuku, ir tada suprasite! Juoksis mergos isz berneliu, 
kodėl kitu krasztu žmones' T , . ___ _ •i Juoksis panos isz poneliu, 
mums pavvdi.

_____ ______ Tik
Musu valdininkai ir didžpo-' Nes 

niai Vaszingtone ar niekados, 
negirdėjo ar pamirszo kad dar

asz vienas laimingiausias

degtine .... draugs
tikriausias.

— Žmones isz tavęs nenori 
mokslo, bet tikslo; kitais žod
žiais sakant, ne , galimybe ir 
jiega atsiekti, bet norą dirbti.

— Musu abejones yra mu
su iszdavikai. Per savo abejo
nes nes netenkame to tikslo, ... kurjo mes nedrysome siekti.

Atsiliepia nekarta aniuolas 
• balsas sanžines: “Iszmesk vel
nią isz szepos, iszvaryk isz na
mu, žiūrėk ka jis padare tavo 
namuose, in ka paverto tave!”

Bet nedaugelis klauso balso 
Aniuolo, kadangi velnias in- 
painiojas in savo kilpas, jau ne 
nori paleisti isz ju žmogaus, 
moka savo gražiais žodeliais 
perkalbini ir apkvailint auka 
o tuom tarpu apsvaiginta ne- 
liaujas gramzdinės in pragaisz 
t i. Kas susibroliavo su velniu 
“Degtine,” tas jau ir visu kitu 
jo bendru galybėje esti ir tada 
sunku jau jam dszsigelbeti.

Stebėtina labai kad žmogus!

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

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

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

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

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv.
Kristupą, Juokingi szposelei. ju apie Po laikui, Onytės lai 
Kaip traukt giliukningai eini- me, Per neatsarguma in balta 
ki ir kiti szposelei. 20c. vergija, Pusiaugavenis, Viesz-

No. 116 Istorija apie Siera- pats Jėzus ir miszke medžiai, 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu- Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
slapiu. 15c. mirimą, saule, menesi, žvaigž-

No. 119 Keturios istorijos dės ir kitus dangiszkus kimus,

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

_____ istorijos apie
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

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

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

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika iston

le. 47 puslapiu.
No. 146 Dvi 

Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi

apie
Nuo

apie

158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

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

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

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

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

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

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

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

V erksmai 
prie Ap

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tifi 
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

Nepamirszkite dadeti 10< 
ekstra de] prisiuntimo kasztu 

Visi Money Orderei ir pini 
gai, o ir visi laiszkai visada tn 
ri būti siusti vien tik ant szi< 
adreso
•SAULE PUBLISHING GO
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.



‘‘saule*’ MAhANuy City, pa.
Visi sužiuro. 0 vienas tuoj

tarė:

Iszpažintis Sporto
jęELI metai atgal, turėjau la

bai artima giminaiti, kuri 
mylėjau karpo tikra savo bro- 
Ji. Jis šžiandien jau ilsis ežia, 
svetimoj žemele j!

Dvi dienas priesz mirimą, jis 
laikydamas mano deszine, ta- 
re:

— Žinau, kad trumpas ma.-; 
no gyvenimas ežia ant žemes J 
Gaili manes, nors asz savo pa-; 
sielghnu isztikruju to neužsi-’ 
tarnavau. Jeigu buczian tavęs 
klausos, tai-dabar, turėdamas! 
24 metu amžiaus, nesiruosz- 
cziau in amžinasti. Bot kas jau 
invyko, bloga — nepataisysi. 
Užtai ir noragoju. Vidu tiktai! 
praszau tavęs, priglausk mano 
.sužiodotine, apsivesk su mano 
brangiausia Katriute. Tada ra-, 
miai gulsiu karstau ilsėtis ant 
amžių!

Žinojau kad jis ta savo bran
giausia Katriute karszfai my
lėjo ir jinai ji. Bet man nei in 
galva nebuvo atėjus mintis,! 
kad jis net mirties valandoje 
rūpintųsi, ja. Asz pamaniau 
kad jųdviejų tarpo yra kas 
nors nepaprasto.

—- Klausyk, atsakiau jam, 
jei Dievo bus skirta tai asz ne- 
sipricszinsiu. Vienok, ar galiu 
paklausti, kame priežastis, 
kad tu ja taip rupines?

Jis trumpai, nusiszypso jes j 
tarė:

— Nors iszpažinti asz jau 
atlikau ir gavau iszriszima, 
vienok, kaip matau, turiu ant-| 
ra iszpažinti tau atlikti. Tai-gi i 
klausyk.

Truputi pasilsėjęs, jis įpra-! 
dėjo pasakojimai

— Visupirma turiu pasaky
ti kad ta. “nuodėmė” yra suvis 
kitokia, kokia gal tu .manei. 
Mano gyvybe ir dabartinis ga
las tampriai yra surisztas suį 
Kai rinte.

O tas atsitiko ve kaip!
Žinai, kad sportas, tai buvo 

mano kaip ir antra siela. Ale-! 
gau baseball, football; drįsau: 
stoti kumszcziuotis su treczia-j 
eilinis ir net antraeiliais pugi
list a is. Bot už viską labiausia 
mėgau vandeni. Vandeninis; 
sportas man buvo kuomalo-. 
niausiąs.

Nuo to laiko, kaip musui 
plaukiotoju kliubas laimėjo! 
tris szimtus doleriu už tai, kad; 
be atilsio nesusilaikant per
plaukiau in viena in kita puse! 
ten ir atgal — upei Delevare, 
arti Philadelphijos, troszkimo 
pakutentas pasijutau — pata
pau, kaip žmones kalba, “kas 
tai asz, asz viską, galiu.” Ir tas 
“asz viską galiu,” dabar man! 
mirti nes z a.

Du metai atgal, du plaukio
toju kliubai buvo surengė ge
gužine. -Gerokai pasimau- 
džiaus vienas Gegužininku už-, 
veda kalba apie drąsius seno
vės Skandinavijos vikingus, 
kurie būdami jurose ir per di- 
džiause audra niekados nenu
leisdavo bures ir kad szitokia 
ju drąsą juos ir isznaikino. Ap
gailestavę juos manome, kad! 
tuomi ir viskas užsibaigė. Bet I 
“vikingas” — vienas Szvedas, 
kur tau. Sztai atsirado- vienas

"NOVENA’7’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

narys kito plaukiotoju kliu'bo 
ir, -Pilypas isz kanapių, iszszo- 
ko su tokiu pasigyrimu:

— Ne visi vikingai žuvo. 
Ju yra Skandinavijoj ir dabar. 
Kad tai yra teisybe, asz pats: 
g’alecziau inrodyti.

Važuodamas in Filadelfija, 
Ten daug pažystamu turiu, 

Ir už tai ten sustojau, 
Vos truput i atsilsėjau, 
Jau kelis vyrelius prie 

sali u n o pareige jau, 
Su savo skundais atėjo, 

Kožnas savo pasaka 
kalbėjo, 

Ir sztai ka dažinojau: 
Ten randasi vienas 

grumejalas, 
Kur jis kožna Nedelia, 

Biaurybes iszkele, 
Karta tik gavo, 
Kad vos paėjo,

Taigi, nebuvo gana, 
Da vėl užėjo.

Staugė ir roke kaip durnas! 
Jeigu tai vis darysi, 

Tai neužilgo i gala gausi, 
Kas isz tavęs bus, 

Jeigu tai vis darysi? 
Juk žinai, kad mažai' 

proto turi, 
> T • ■» 2 T 1 »■ r • t
Niekur ne tiksi,

Merginos visai negausi, 
O ant senatvės staugsi.

* * *
Sziandien saliuninkai turi 

gana trobelių, 
Jeigu katrie gere ant bargo.

Ir ne gana to,
Da nuo vargingo saliuninko 

paskolina pinigu, 
Kad atiduot skola del 

kitu,
Tokiu vyriu nereike 

klausyti, 
Ant bargo neduoti, 

Ir nei pinigu ne skolinti, 
Ba jeigu tokis girtuoklis 

ingriebe, 
Tai jau kvaraba pagriebė.

* * *
Važiuodamas pro Viržinija 

ana s'anvaite, 
Girdėjau kad viena, bobele, 

Negražiai apsiėjo,
Su kokiu ten Italu suėjo, 
Badai buvo ir daugiau, 
Bet apie tai pagieduosiu 

vėliau, 
Badai ir burdingierius, 

Smarkus vaikinelis, 
Gavo in kaili už tai, 
Kad duris in laika 

neatidaro jai.

Graži

Magde — E, tumelagiau!
Vis sakai kad asz negraži!
Sziandien asz einant per 
miestą, visi žmones in mane 
žiurėjo, tai tur but graži!

Jos vyras Jonas — Nusi
mazgok suodina nosi,... už 
tai žmones žiurėjo ant tavęs!

— Gerai, inrodyk. Kaip bus 
didele vėtra, tu mažame, kaip 
tik vienam žmogui valdyti, lai
velyje su pagelba bures per
plauk upe. Tada, intikesim, 
kad tu esi vienas užsilikęs isz 
tu garsiu Skandinavijos vikin
gu !

Isz,syk ' Szvedas susimaisze, 
tai raudonavo, tai vėl balo — 
nebežinojo ka atsakyti, kaip 
iszeit isz pastatytu jam slastų. 
Vienok truputi pamintijes mi
si s'zypso jo ir iszdidžiai tarė:

— Senovės vikingai be tiks
lo nestumdavo savos pavojum 
Turėjo būti tikra nauda. Tai
gi ir asz turiu eiti ju pėdomis. 
Tegul kliubai eina laižybon isz 
pinigu. Asz atstovausiu musu 
kliuba ir, dievaži parodysiu, 
kad vaikinai ir musu laikuose 
d a gyvuoja.

Visu akys sužiuro in mane 
jieszkodamos jam oponento. 
Asz-gi, žinoma, ant to sutikau.

Laižyboms buvo padėta tūk
stantis doleriu.

Sulaukus audros, visi bu
vom paskirtoje vietoje. Pasie
kus audrai kulminacijinio — 
aukszcziausio punkto, mums 
liepta plaukti. Bet sztai, Szve
das, pagyru puodas, pabūgo. 
Isz jo draugu pasipylė keiks
mai, o musiszkiai, rankomis 
mosuodam i džiaugsminga i 
szauke: Valio!! Valio!!! Nes, 
sulig sutarties, musu jau buvo 
laimėta.

Musu kliubo pirmininkas, 
szokes prie manės, norėjo ma
ne sulaikyti, bet kur tau! Pil
nas troszkimo asz stūmiau ji 
nuo saves ir szokes in valtele 
isztempiau bure.

— Valio! Valio! Pasigirdo- 
griausmingas mano draugu 
szauksmas. Gi mano, valtele, ir 
vilyczia paleista isz saidoko, 
žaibo smarkumu pasileido ano 
pusėn. Tik sztai frink«rd! pusėn, lik sztai Iriokszt! Stie
bas bures1 truko pusiau. Metes 
stiebą ir bure griebiau irklu. 
Bet audra, lyg juokdamosi isz 
manes, vikst ir apverto mano! 
valtele. Iszkiles dairaus kur ji, 
o isz jos vien tik skeveldros 
plaukioja. Žiūriu in viena ir in į 
kita puse,-platumas baisus, o 
vilnys, kaip kalnai, viena kita 
seka. Nebeviltc greit man pra- 
szneko: “Pasmerk ir viskas 
bus užbaigta.” Jau norėjau tai 
padaryti, kaip iszgirdau baisa: 
“Plauk! Plauk czionai, kur 
plaukei! Asz skubinuos in pa
gelba!”

Žvilgterėjau in ta puse isz 
kur ėjo balsas ir, nustebau! 
Valtelėje, kuria audra blaszkc 
kaip skiedrele, sėdėjo daugiau 
panaszi in deive negu, in pa
prasta žmogaus esybe, jaunute 
kokiu szesziolikos, septynioli
kos metu mergele, kuri visa 
jiega yrėsi prie manos. Pama
tęs toki regini nustebau, nes 
drąsiausi jūreiviai ir žvejai, 
bijodami audros, nedriso sku
bintis man ih pagelba, ingijau 
kokia tai virszžmogiszka jiega 
ir smarkiai pradėjau plaukti 
linkui jos, o ir ji, matyt pate- 
mijus mano prieszinimasi au
drai da smarkiau pradėjo irtis. 
Tarpas tarpe jos ir manes greit 
ėjo trumpiu. Ir kada jau mes 
vienas nuo kito buvom atstu 
kokiais trimis, keturiais sieks
niais; kada maniau, jog už va
landėlės busiu valtelėje szale 
tos deives drąsos, vilties ir 
grožės; kad ne tik audra nieko 
neinstengs mums padaryti, bet 
nors ir pragaras priesz mus su
kiltu, mes isz jo vien tik juo
kus darysim, staiga kaip - kal

nas vilnis pakilo ir užliejo ja' 
kartu su jos valtele. Pamatęs 
tai, lydekos szuoliais, szokau 
prie jos, pasinėriau ir pagavės 
už plauku apalpusiu iszkeliau' 
ant pavirsziaus. Kaire rankaj 
laikydamas ja, kojomis ir de-! 
szinc ranka dirbdamas pradė
jau plaukti prie kraszto. Tiesa 
iszplaukiau, bet jau buvo po 
manim!

Vos spėjo ja paimt isz ma
no ranku, da vis be sąmones, 
jos tėvas ir brolis — žvejai^ 
kaip isz mano burnos, lyg isz 
kokio 'szaltinjo, ūžtelėjo krau
jas, buvau patrukęs. Apalpau. 
Kada pabudau, szale lovos pa- 
maeziau ja. sėdint ir poterius 
kalbami, kad Dievas gražintu 
man sveikata. Maži ploni jos 
pirszteliai varste ražanezio ka
rolius.

Kliubas laimėjęs tuksianti 
doleriu žinia, negailėjo-ju, kad 
iszpleszus mane isz giltines na
gu. Vienok veltui. Be patrūki
mo, nuo, perszalimo gavau 
džiova ir, po dvieju metu nuo 
to invykio, sztai, asz rengiuosi 
amžinastin!

Dabar suprasi, kodėl rūpi
nuos likimu brangiausios Kat
riutės. Tai viskas.

Tarės tai giliai atsiduso ir 
nutilo.

❖ ❖ ❖
Palaidojus ji asz pildžiau jo 

praszyma, kalbinau Katriute 
teketi už manos bet ji trumpai 
atsako:

— Nėra jo, tai ir asz paskę
siu Nervauoje.

Ir sziandien ji da yra neisz- 
tekejus nors daug jaunikaieziu 
pirszos prie jos. Ji net nepyks
ta, jei kartais kas juokais pa
vadina ja “naszle.”

♦♦♦
Isz szio apsakymėlio mato

me kad visakame turi but pro
tas ir tvarka, o ypatingai: sai
kas, nes — “Kas perdaug, tai 
szelauk,” sako Lietuviu patai’- ---- - --- 7 — • 4. 
le. Ir teisybe. Tas sportininkas 
kaip žinau, isz kūdikystes jau 
buvo, taip sakant, vandeninis 
žmogus. Bet tokiu, kaip žmo
nes kalba, ir vanduo nebijo; jis 
ji be laika iszstume isz szio pa
saulio. • — K. V.

— GALAS —

*♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*•
ISZ ŪKININKO 

PIEMUO 
*♦**♦**♦**♦**»**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**•*

Tikras Atsitikimas 
i-

NU° vieno pažinstamo man 
ūkininko, girdėjau ta aipsa- 

kma, kuri ir paduodu del savo 
broliu Lietuviu naudos.

Jis ta man sake:
Gryždamas isz jomarko ir 

invažiaves in miszka, apsisto
jau pasiganyti arklius; pame- 
cziau jiems szieno ir, 'besižval
gydamas po miszka, pama- 
eziau piemen i kuris ganė gal
viju būreli. Asz prisiartinau 
prie jo pasiszneketi.

— O Jėzau! Surikau, prisi
artinęs prie jo; tai tu, Petrai, 
esi piemeniu?! O kur tavo tur
tai? Kur pati? Kur vaikai?!

— Blogai, blogai su tais at
sitiko, atsake užklaustas nu
lindęs.

— Bet kaipgi tas iszejo, jog 
tapai piemeniu? Vėl paklau
siau ji: Žinau, jog kareziamos 
nemėgai, gerai iszdirbinejai 
laukus, ir ant galo tokia, nelai
me užklupo?!

— Sėsk, Jonai, ant to kel
mo, atsake man piemuo: apsa
kysiu tau visa savo nelaime. 

Ne pirma ir nes paskutini tokia 
nelaime užklumpa; ir asz da
bar keneziu, už ta, jog tikėjau; 
Žydams, kurie tiktai žiuri,' 
kaip apgauti musu brolius. 
Lietuvius! Petrai žinai, buvau 
ūkininkas geras, mokinau savo 
vaikus kaip Dievas insake, ne
buvau girtuokliu, nemetyda- 
vau ant nieku skatiko, o nelai
mėse esanezius kaimynus, ro
dos neapleidau negelbejes.

Pirm trijų metu atėjo pas 
mus Mausza su kromeliu, ku
riame turėjo kaspinelus (kas-! 
nykelius) karielelus, siutus,1 
adatas, skareles ir t.t. Jo kro-| 
mėlis nebuvo didelis, vienok 
galėjo gerai prekiauti, labiau-! 
sei su moterimis; už keletą 
adatų tankiai gaudavo linu 
švara, arba keletą kiausziniu, 
o už skarele tai ir anti arba ža- 
si. j

Asz turėjau tuszczia kieti ir 
Mauszas teip dailei mokėjo 
prikalbyti mano paezia, jog ji 
be mano žinios leido jam gy
venti joje per visa vasara. Ka 
asz turėjau dąryti? Inleidau in 
savo namus gyvate.

Mausza pardavinėdamas sa
vo kromeli užgy veno kietyje ir 
užmokėjo už tai mano paežiai 
po du auksinu už menesi, o 
kiek iszviliojo nuo musu tau 
sunku ir pasakyti!

Rudenoj atvažiavo Mauszo 
pati su vaikais. Manes nebuvo 
namieje ir pati priėmė juos, 
nes Mausza padidino užmokes- 
ne. Tas man labai nepatiko/ 
tuo labiausiai užžinojes, jog 
Mausza prikalbinėja, vaikus 
vogti nuo tėvu linus, roputes ir 
kitus dalykus už ka duodavo 
jiems skareles peliukus; asz 
bijojau kad ir mano vaiku ne
sugadintu! Taigi norėjau tuo
jaus iszvaryti Mausza, bet jis 
teip prasze, jog leidau jam gy
venti da du menesiu.

Už sanvaites pavogė man 
arklius; ir kaip asz nejieszko- 
jau, vienok negalėjau ju atras
ti ! Po suvalimo javu nuo lau
ku iszdvese mano jaueziai, ir 
netekau kuomi laukus aparti. 
Vaikszcziojau pas ūkininkus 
paskolinti pinigu, bet nega
vau! Tada ateina pas mane
Mausza ir sako;

— Nedejuok, asz tau pa
skolinsiu pinigus arklems ir 
jaueziams nusipirkti, bet pasi- 
raszysi už tai valszcziuje, jog 
man atiduodi ant szezeriu me
tu žeme kuri yra prie kelio.

— O kas-gi man bepaliks? 
Atsakiau, smiltinai, isz kuriu 
neiszmaitinsiu paezios su vai
kais.

— Asz nusipirkau tris kar
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ves, sako Mausza, tai asz duo
siu meszlo ir jus iszgelbesiu isz 
nelaimes! Nu ar mažai yra to
kiu pat ūkininku? Pats nebusi 
pirmu, o žeme paliks jusu ir 
už szeszeriu metu gausi atgal.

-r- Žinau asz jusu darbus 
atsakiau Ž'ydpalaikiui, tiktai 
žeme iszmilszite ir paliks nie
kam neverta.

Vienok turėjau paimti nuo 
jo pinigus, pasirasziau valsz- 
cziuje, kaip jis norėjo, ir nu
pirkęs jauezius ir arklius jau 
mistlijau atsidirbti, bet tuose 
metuose ledai iszmusze javus; 
ir rudenyje,. .jau nebeturejau 
duonos. Sunkia žiema pralei
dau ir tuo tarpu, kada Mausza 
tris karves užlaikė, asz ir vie
nos užlaikyti negalėjau. Atei
na vėl Mausza:

— Atiduok, sako man tuos 
smiltynus ant szeszeriu metu, 
o asz tau kaip už gera žeme už
mokėsiu, bet jau su grinezia; 
jus ta laika ir teip galite pra
gyventi, o žeme už szeszeriu 
metu atiduosiu!

Neturėjau daugiaus ka da
ryti, vaikus atidaviau tarnau
ti kitiems, pati užgyveno kieti-1 
je, kurioje pirma Mausza gy
veno, o asz dabar, kaip matai, 
ganau galvijus!

Tokiu Mauszu yra jau daug 
apylinkėje, pridėjo da Petras 
ir Dievas žino, ar prisieis da 
kada nors gryžti in savo grin
ezia!

Sztai, mieli brolei, atsitiki-
mas. O kas tame kaltas?

— Man matos, jog jus pa
tys, nes nenorite padėti savo' 
broliui Katalikui ir Lietuviui 
nors ir suvisu nusibaigtu, o Žy
dui tai tuojaus! Nesuprantate, 
jog atszildote gyvate savo an- 
tije ir ji atsigaivelejus užduo-
da žmogui smerti!

Duok Dieve! Idant tas mano 
apsakymas atvertu jums akis, 
nes žinokite gerai, jog nors, ro
dos, Žydas ir nori žmogui ka 
gera, padaryti, vienok visados 
stengiasi ji apgauti ir. apgau
na, o paskui tai da tycziojas 
isz jo.

----- GALAS-----

Pajieszkojimas
*

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 žinaneziuju pra- 
neszti man ant adresa. Busiu 
labai dėkinga:

Marijona Mockaitis,
171-26 144th Avė.,
Springfield Garden, N. Y.
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Didelis Karabinas Korėjoje ADVOKATAS
ARESZTUOTAS

DIDIS BOMBNESZIS [ 
SUDUŽO

paežiu kartu tas didis eropla- 
nas nukrtio ir sudužo.

Asztuoniu parapijų So-1 
dalietes mergaites suvažiavo • 
in Szvento Juozapo parapija,] 
Mahanoy City del metines 
konferencijos. Mahanoy City 
Sodalietes surengė labai gražu 
ir indomu veikaleli priesz pra
kalbas. Prakalbas pasakė Phi- 
ladęlphijos Kataliku Moterų 
Draugijos Pirmininke’, Panelė 
Rachel M. Scarpello. Ji papa
sakojo kelis nuotykius isz savo 
keliones per Szventuosius Me-i 
tus in Roma. Sodaliecziu pro-1 
cesija po Maiianojaus ulyežias i 
buvo labai graži. Mergaites 
giedojo Marijos giesmes, beci-1 
damos in procesija. Ant uly-, 
ežiu stovėjo ir žiurėjo visu tau ! 
tu ir tikybų žmones, kaip Lie- ' 
tuvaites Sodalietes beeidamos : 
giedojo. Kun. Leonas Pecziu- 
keviezius Sodaliecziu dvasinis 
vadas atidarė ta iszkilminga 
seimą su malda. Kun. Pijus 
Czesna, Szv. Juozapo parapi
jos klebonas priėmė visas tas 
Sodalietes in savo parapija. 
Kun. Jonas Lukszys, isz She-1 
nandoab, sukalbėjo malda ant 
pabaigos. Bažnyczioje Kun. 
Daktaras Klemensas Balutis i

Apniusze Redaktorių
BRIDGETON, N. J. — Mes 

vis sakeme ir raszeme, kad re
daktoriaus darbas neleng vas ir 
jo gyvenimas ne ragaiszius. 
Dabar pasirodo kad kaip 
taip ir yra.

Advokatas Robert G. 
well buvo patrauktas in
ma, intartas ir suaresztuotas 
Cumberland apygardoje, už 
tai, kad jis užsipuolė ir baisiai 

Shike Levine,^ 
laik-

tik

Ho-! 
teis-

Amerikiecziai kareiviai 
ežia rengiasi paleisti savo 
didele “Long Tom“ karabi
ną, armota, priesz Komunis
tus.

Kareivis Billy Head, isz 
Mena, Arkansas, tuo paežiu 
laiku iszsikasa sau landyne, 
skyle, kurioje jis pasikavos, 
jeigu Komunistai ims szau-

dyti.
Mažai žinių dabar iszeina 

isz Korėjos, kai Leitenantas 
Generolas Matthew B. Ridg
way užėmė Generolo Mac- 
Arthurio vieta valdyboje.

Matyti kad visa karo 
tvarka baisiai prastai dabar 
eina, kai Generolas MacAr
thur buvo paszalintas. Isz-

rodo kad Generolas D. Mac- 
Arthur pramatė kaip viskas 
eis, ir už tai jis taip pasielgė, 
kad Prez. Trumanas huvo 
priverstas ji paszalinti. Kai 
tik Generolas D. MacArthur 
buvo paszalintas, visa karo 
eiga Korėjoje pradėjo pras
tai mums eiti.

apniusze
“Bridgeton Bulletin 
raszczio redaktorių.

Tam advokatui nepatiko 
vienas to redaktoriaus straips
nis. Už tai jis, susitikęs ta re
daktorių ji su botagu nuplakė.

Sugryžo In Savo 
Darba

KNYGŲ SZTORAS 
APVOGTAS

Kunigas Juozas- A., dusulio. Gimė Lietuvoje, atvy- 
Shenadoryje daugelis 

metu atgal. Paliko savo ipaczia 
sekmadieni, Zofija; du sunu: Juozą, miesto 

ir Jurgi, Mahanoy City; viena 
dukteri F. Kayes, namie, taip
gi keletą anukus. Laidos Utar-
ninke, su apiegomis Szv. Jur
gio bažnyczioje devinta valan
da ryte, ir palaidos in parajpi- 
jos kapines.

Girardville, Pa. — Keturios'svecziai: 
Deszimts Valandų Atlaidai in- Neverauskas ir Kunigas JerO-’ko iii 

vo Kun. Leonas 1 eeziukevi- Vyk0 Nedelioje, Szv. Vincento nimas J. Bagdonas, 
ežius isz New Philadelphia su parapijoje, kuriuose dalyvavo 
Kun. Jeronimu Bagdonu jsz! visi iparaipijonai. Taipgi daug 
Shenandoah. Kunigas Pranas - - ...
Statkus isz Philadelphijos pa- geĮpa jeĮ klebonui Kun. M. F. 
sake tai progai pritaikinta pa- Daumantui.
mokslą. Sodalietes susirinko _ Qna (Baltuszka)

szitu miestu: Shenandoah, nuQ R Main
Minersville, Hazleton, Tama- pasimire utarninke, 
qua, New Philadelphia, Maha- - kuri turėjo operaei-
noy City ir Girardville. ,a ap^e atgal.

— Margareta Andrejaus- Gimė Lietuvoje, atvyko in 
kiene, isz Barnesvilles, kuri ki- Amerika apie penkios deszimts 
tados gyveno Mahanojuje, nu-į metu atgal. Pinna gyveno She- 
mirc Seredos naktj je, vienuo •' nadoryje, po tam apsigyveno Gegužes menesio 
likta valanda savo namuose. GirardviĮloję. Jos vyras Anta- 
Velione nesveikavo ilga laika, nas mirė vienuolika menesius 
Gimė Lietuvoje. Atvyko in Ma- atgal. Paliko keturios dukte- 
hanojuje, o apie keletą metu 
atgal apsigyveno Bamesville- 
je. Jos vyras mirė 1920 metuo
se. Paliko dideliame nuliūdi
me : tris sūnūs: Petrą, namie; 
Vinąa, Medford, N. J., ir Ed
vardą, Trenton, N. J. Dvi duk
terys: A. Žukiene, Mahanoy’ 
City ir G. Johnson, M t. Holly, > 
N. J., taipgi seseri ponia La-. 
pinškiene isz Middleport. Ku
kąs likos paszaivotao pas savo 
duktere A. Žukiene, 229 E. < 
South', uly., Mahanojuje. Lai- re iaįkyt savo Kart Parte Go
dotu ves iii vyko Panedelio ry-1 gU/j0 2i.ma diena Shenadory- 
tą su Szv. Misziomis Szv. Juo-'je> 0 sayo vasarinis szokis in
tapo bažnyczioje devinta va-, vyks Birželio 18-ta d., Lake- 
Įahda ir palaidota in parapi-jWood parke, 
jos kapines. Graborius L. Tras 
kauskas laidojo.

— i Praėjusi 
Nedele, Szvento Jurgio Lietu- 

j kunigu svecziu pribuvo in pa- viu bažnyczioje trisdeszimts
septyni vaikucziai priėmė Pir
mąją Szventa Komunija. Skai- 
cziusi pirmos komunijos vaiku 
parodo, kaip smarkiai Lietu
viais apgyventi anglių kasyk
lų, mainu miesteliai gyventoju 
skaieziumi mažėja.

— Birželio szeszta. diena, 
Nedėliojo, Sodalietes ir mo
kyklos vaikucziai dalyvavo

M o t i n o s 
' TV • • • • • 1

Szvencziausios garbei proce- das. Parapijicczia.i, rodos, 
sijoje. Laike procesijos, 
kyklos vaikeliams 
jaut, visa bažnyczia.

įllį

Lyn- 
uly., 

Ashland

Easton, Pa. — Sziais metais 
Szvento Mykolo parapija pir-j 
ma syki taip iszkilmingai ir 
gražiai aipvaikszcziojo Ketu
rios Deszimts Valandų pautai-Į

nu-1
mo- jausdami kad sziais metais bus Į 

vadovau- kas jau nepaprasto, labai
. i . • .giedojo skaitlingai dalyvavo visose pa-’

i- maldose, taip kad Bažnyczia

Florido- 
virszininkas

Dade apygardos, 
je, policijos
Jimmy Sullivan, yra ka tik 
gavės telegrama isz Guber
natoriaus Fuller Warren, 
kuriame yra jam pranesza- 
ma kad jis gali savo parei
gas eiti kaip ir ėjo, nežiū
rint to kad Senato Komisija 
buvo ji pravarius, už tai kad 
jis savo pareigu nebuvo isz- 
pildes. Jo apygardoje viso
kie gengsteriai ir gembleriai 
savo bizni dabar varo kaip 
ir vare, nepaisant tos Sena
tes Komisijos.

ALBUQUERQUE, N. M. —!
Didžiausia B-36 bombnesziu 
nelaime atsitiko netoli nuo Al
buquerque miesto, kai dvide- 
szimts trys lakūnai kareiviai 
ir karininkai žuvo. Isz viso 
dvideszimts penki skrido ant 
to eroplano. Du iszliko gyvi,1 
bet baisiai sužeisti.

Szitas szesziu inžinu 
neszis nukrito, sudužo ir užsi Vo apvogtas ant $72,052. 
dege visai arti Albuquerque 
aerodromo, eroplanu stoties, 
per tirszta pesku audra.

Didis bombneszis buvo per 
tris valandas atskridęs isz 
Carswell Air Force bazes, Fort mokslus tenai su armijos pini- 
Worth, Texas.

Kelios minutos priesz ta ne-' 
laime, tas didis 
staugdamas skrido labai žemai kol buvo galima juos susekti, 
virsz miesto, paskui vienas jo nes reikėjo isztirti ir patikrin- 
sparnas dalytejo žeme, bet la- ti tukstanezius rasycziu, isz- 
kunas dar pajiege ji pakelti. mokėjimo bilų ir palszyvu or- 
Kai antriu sykiu tas didis ero- deriu. 
planas dalytejo žeme, jis su
sprogo ir užsidegė. Liepsnos 
iszszoko szimta pėdu.

Szitas didis bombneszis, 
apart savo szesziu milžiniszku 
inžinu turi dar keturis kitus 
savo sparnuose. Karininkai la
kūnai spėja kad vienas i 
sparnuose inžinu užsidegė ir 
susprogo, kai tas bombneszis Universiteto 
pirma syki dasilytejo žemes. 
Jis teipgi spėja kad tos pesku 
ir dulkiu audros buvo tokios 
tirsztos, kad lakūnas negalėjo 
rasti nusileidimui vietos.

Tai penktas tokis didis B-36 
bombneszis nukrito ir sudužo. I

W. W. Jones, virszininkas tu 
kurie prižiūri eroplanu pakili
mą ir nusileidimą tenai sako 
kad jis kelios minutos priesz ta 
nelaime buvo pamatęs kad to 
didžio tombneszios viena? in- 
žinas dega. Jis per radija lakū
nui apie tai pranesze, bet jau 
buvo per vėlu, nes beveik tuo pirkie U. S.zBonus Sziandien!

Buvusieji Kolegistai 
Suimti

NEW YORK, N. Y. —
New York Universiteto knygų 

bomb-' sztoras, per kelis menesius bu-

Policijos virszininkas Frank 
S. Hogan pranesza kad vienuo
lika kolegistu yra intarta ir 
suaresztuota už tas vagystes. 
Dauguma tu kolegistu ėjo

gaiš.
Policijos virszininkas sako 

bombneszis kaj užeme daug laiko ir darbo

j Veteranai, buvusieji karei
viai gali pirktis knygų isz Uni- • 
versiteto knygų sztoro del sa
vo pamoku. Valdžia skiria po 
pustreczio szimto doleriu kiek
vienam tokiam studentui.

Universitetas pavėlina to- 
isz tu kįems studentams pirktis kny

gas ir kituose sztoruose, jeigu 
-------------- > sztoras tokiu 
knygų neturi.

Tai szitie studentai pasivog
davo ar net ir pasidarydavo 
palszyvus pirkimo rasztus, pa
rodydami kad jie kur kitur bu
vo priversti pirktis knygas. Už 
tokias knygas Universitetas 
jiems pilnai užmoka, jiems pi
nigus gražina.

Visi tie studentai užsigina, 
ir sako kad jie nekalti. Bet visi 
buvo priversti uždėti po pen
kis szimtus doleriu kaucijos ir 
laukti teismo. •

Teise io Daro PrisiekaDuktė

KINIJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rys, du sunu, ir anuku. Laido
tuves invyko Subatos rytą, su Motinos Szvencziausios Litą
apiegomis Szv. Vincento baž- nija, ir pora kitu giesmių. Po buvo kas vakaras pilna. Sve- 
nvCzioje, devinta valanda ir procesijos, geliu vainiku, tapo ežiu Kunigu tarpe buvo ne
palaidota in parapijas kapines. papuoszta Motinos Szven- kautieji: Klebonai Kunigai:

„• ■  cziausios stovyla. Juozas A. Karalius,- Shenan- “
Po to, Sodalietems vadovau- doah; Pjius C. Czesna, Maha- SKERDYNES 

nov City; Kazimieras J. Kle- 
vinskjis, Minersville; Juozas 
Czepukaitis, Philadelphia; Ig
nas Valancziunas, Philadel
phia; Klemensas Batutis^ Ta
maqua; Vitas Martusevicziusi, 
Philadelphia. Vikarai Kuni
gai: Albinas J. Neverauskas, 
Minersville; Kazimieras Ra
kauskas, Mahanoy City; Leo
nas Pecziukeviczius, New Phi
ladelphia; McGee, Francis Gil
ley ir Daktaras^ Zmijewski, D. 
D., isz apylinkes; Jonas Gibas, 
Philadelphia; ir Jeronimas J. 
Bagdonas, Shenandoah. Vaka
rais pamokslus pasakė Kuni
gai Albinas J. Neverauskas, menesio ® .Klemensas Balutis ir Kunigas 
Daktaras Vitas Martusevi- 

’ ežius. Klebono pavaduotojas, 
Kun. Juozas Gaudinskas labai 
gražiai darbuojasi szitoje pa
rapijoje. ir per trumpa laika 

■yra labai daug nuveikęs para
pijos! ir parapijioeziu naudai.

Frackville, Pa. — Lietuviu
Moterų Kliu‘bas isz Scliuylkillo janC atkalbėta Motinai Szven- 
pavįeto turėjo savo susirinki- cziaiisiai Pasiaukojimo Aktas, 
ma pereita Utarninko vakara,
Szv.-Mykolo Kliubo kamba-U^ii. Jonas Lukszys. vikaras,
įuOse. Daug nares dalyvavo ta- tai 'progai pritaikinta pamoka
me susirinkime. Kliu’bas mitą- ^a- Žmonių buvo .pilna bažny-

atlikta Lietuviszkai.

ežia.

tarti kaipo prieszingi Komu
nistu Partijai.

Szitokios skerdynes duoda 
proga intarti ir visai nekaltus 
tik ant kerszto ar atsilyginti 
už kokias neapykantas ar 
skriaudas. Vaikai gali savo tė
vus intarti, ir tankiai intaria; 
susiedai savo susiedus intaria.

Komunistiszki laikraszcziai j 
' sako, kad szitie kurie dabar 
i buvo nuszauti, buvo arszesni 
Komunistu prieszai ir neprie
teliai, negu buvo tie, kurie bu
vo nuszauti Balandžio (Apr.) 
penkiolikta diena.

Balandžio (Apr.)
szimta diena buvo daugiausia1 
nužudyta, ir patys Komunistai 
prisipažino ir dabar net giria
si kad jie taip gerai iszvale sa
vo. partija. ,

Bet žinios ateina isz Ne-Ko- 
munistiszku laikraszcziu kad 
Vasario (Feb.) menesyje, Ko
munistai iszžude daugiau kaip 
tris szimtus per viena diena.

Apart tu, kurie buvo suszau- 
dyti Balandžio (Apr.) trisde- 
szimta diena, daug daugiau 
buvo suaresztuota ir in kalėji
mus sukimszti. Jie dabar lau
kia savo sudnos dienos: Ar in! MAHANOY CITY, PENNA. 
Sibirą, ar pas Abraomai 1i •

F1— Pirma Gegužio menesio
Petnyczia Szv. Jurgio Lietu
viu bažnyczioje nuo asztimtos 
valandos vakare, iki szesztos

: valandos Subatos ryto, per isz-
1 tisą nakti 'buvo kalbamas ra- 
žanezius už Taika, Tautu Lais
ve ir už Rusijos Atsivertima. 
Ražancziu kalba kas valanda,

i pasikeisdami vyrai.
Pirmos kiekvieno

Subatos ryta, septinta valanda 
ta paezia intencija būva laiko-j t

• mos skaitytos Miszios, laike 
kuriu bažnytines draugijos, 
vadovaujant Szv. Kazimiero
Ak ad em i j os R era e j u D r a ugi j a i i

I

'yra kalbamas ražanezius. Po 
Misziu sakomas pamokslas ir, 
seka Fatimos piemenėlių pro-i

'cesija. prie Motinos Szven- 
cziausios altoriaus, kur, pieine-

meliams Vadovaujant, kalbame’ 
malda už taika ir pasiaukoji
mo Aktas.

—• Juozas Yuditskas Sr.,
nuo 513 W. New York uly., nu
mirė Petnyczios ryta apie 
11:40 valanda savo namuose

| Velionis buvo senas angliaka-1 kurie greitai apsisuko ir gryžo 
.................................. : in ana puse Yalu upes.

Shenandoah, Pa. — Pereita
J — Szia sanvaite czvertis sanvaite Szv. Jurgio Lietuviu 

i

Seredoje, parapijos vikaras, Kun. Juo- 
i zas Neverauskas, tapo perkel
tas in Szv. Vincento Lietuviu 
parapija, Girardville1, Pa. Jo 
vieton isz Szv. Vincento para
pijos Girardville, in Slienan-'

■ . .. y,-,

doali, tapo atkeltas Kun. Jero
nimas Bagdonas. Proga per
mainų, Shenandoah Kataliku 
Veteranu Postas ir Posto re- Į 
moju grupe surengė iszleistu-į 
viu ir priimtuvui vakariene. 
Žmonių 'susirinko pilnutėlė 

Į svetaine. >’ Programa sudarė 
I choro dainos, mokyklos vaiku- 
! ežiu szokiai, dailios, deklama
cijos ir. kalbos. Kalbėjo vieti
nio. Anglu kalbos laikraszczio 
redaktorius, Lietuvis, Ponas

1 Wm. Witt; advokatai Somėta 
ir Zajenkauskas, (Žane), Dak- 
torka , Marijona Remeikaite, 

(Kun. Jonas Lukszys', Kun.
i Juozas A. Karalius ir garbes | kuris sirgo ilga laika nuo'

meto. Pasninkas:
Petnyczioje ir Subatoje. ’

»■— ^eredo j pripuola Szv.. t') ’
^b^dd» Pasninkas; Ir ta dic- 
A'a’: metuose Prezidentas
Franklin D, Roose velt as parei- 
kąlavo bilijoną doleriu, ir pen
kios deszimts tukstaneziu ka- 
riszku eroplanu del apsigink- 
ląvimo.
7,Ketverge Szvento Pas
kalio ' ■ iszpažinto jo szvente. 
Taipgi ta diena: Norvegijos 
Nepriklausomybes diena ; 1946 
m.j Prezidentas Harry Truma- 
nas užima su vaisku visus ge- 
Įbžinkelius ir uždraudžia strei
kuoti; 1875 m., mirė Vyskupas 
M. Valanczius.

į-i:— Kita Nedelia pripuola 
Šzvencziausioji Trejybes 
szvente.

DAUŽO PRIESZO 
EROPLANUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kariszki pesztukai, eropla-ti
įe nai greitai nusileido ir susikir

to su tais Sovietu eroplanais,

Ponia Nina Rao Cameron, 
duktė Teisėjo Paul P. Rao, 
daro prisieka muito teismą. 
Isz kaires in deszine: Teisė
jas Charles D. Lawrence, 
Amerikos muito teisėjas ja

prisiekdina; Teisėjas Paul 
P. Rao; ir Ponia Cameron. 
Tai pirmutinis tokis atsiti
kimas Amerikoje, kad duktė 
toki darba užimtu po savo 
vadovybe ir priežiūra.

JOH/M KOVAL
. . KVIETKININKAS . . .
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Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausias

* Prekes *

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.

Telefonas 764

616 W. CENTRE STR.,

K 11
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