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ISZTIKIMYBES
PRISIEKA

Valstybiniams Darbi
ninkams Priverstina
HARRISBURG, PA. —
Pennsylvanijos valstija yra invedus Instatyma, kad visi
Valstybiniai Darbininkai turi
po prievarta priimti savo
krasztui Isztikimybes Prisieka.
Taip buvo ir dabar yra daro
ma po visas apygardas ir mies
tus ir miestelius.
Paprastai szita prisieka bu
vo padaryta apygardos teismo
kambaruose, bet dideliuose
miestuose, ir apygardose kaip
Philadelphia ir Allegheny kur
reikia daugiau vietos, tos pri
siekęs buvo daromos didžiose
salese.
Gubernatorius John S. Fine
iszkilmingai su savo sztabu da
lyvavo Harrisburg prisieku su
sirinkimu.
x
Visi valstybiniai darbinin
kai, kurie yra skiriami in tuos
darbus turi ta prisieka pada
ryti. Tie darbininkai kurie
gauna savo vietas per rinki
mus, kurie buvo renkami, o ne
skiriami, nėra privercziami pa
daryti ta isztikimybes prisie
ka. Bet Guberntorius Fine su
savo Valstybinio Kongreso na
riais savanoriai ta krisieka yra
padare.

SOCIAL SECURITY
ADMINISTRACIJA
Pagelba Ir Paszelpa
Del Senatvės
POTTSVILLE, PA. — Nors
dauguma darbu Amerikoje da
bar yra po “Social Security”
Paszelpa del senatvės ir bedar
bes, ir nors dauguma darbinin
ku žino ir supranta, kad jie per
szita surėdymą rengiasi sau
nors koki pragyvenimą del se
natvės, bet mažai kas žino, kad
jie ta paszelpa gali gauti kad ir
kituose krasztuose, jeigu jie
iszvažiuotu.
Kai darbininkas jau yra už
sitarnavęs ta paszelpa per savo
darba Amerikoje, jis gali mes
ti ta savo darba sulaukės szeszios deszimts penkių metu
amžiaus, ir tada gaus savo pa
szelpa kad ir bus apsigyvenęs
svetimame kraszte. Jo szeimyna gali gauti ta jo paszelpa, ne
žiūrint to kad nei vienas isz j u
nebuvo nei dienos iszgyvenė
Amerikoje.
Ir kas labai svarbu žinoti tai
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Valdžios Advokaj tas Intartas Už
Suktybes

QUONSET POINT, R. IS.—
Du vagiai apvogė pinigu skoliI nimo kompanija ir pabėgo su
WASHINGTON, D. C. —
szimtu tukstaneziu doleriu.
Mums prisimena prascziokeliu
I Vagyste atsitiko in Laivyno
suki’imas Prancūzijoje per re-|
Lakunu ofisus. Rhode Island.
voliucija, ir mužiku drąsus mo- j
Už dvieju valandų du intarti sikojimas priesz Cara Rusijo
vyrai buvo suimti kai jiedu je, kai skaitome kad Amerikos
greitai važiavo per Cranston ; valdžia dabar rengiasi pa
miestą, apie dvideszimts myliu traukti in teismą szimta asznuo tos vietos.
tuonios deszimts szeszis mili-I
Tai buvo didžiausia vagyste jonieriszkos duPont szeimynos
nuo to laiko kada Brinks kom- narius. Valdžia nori visus papanijos ofisai buvo apvogti vieniui ir asmeniszkai teisti ir
Cindy Ames, Amerikiete Boston, Mass., du metai atgal kaltinti už duPont fabrikus ir
loszike, kuri važiuoja in Ita ant $1,219,003.
milžiniszka pramone.
lija loszti del muving-pikCzia tai jau praseziausias
Vagiai pasivogė tuos pinigus
czieriu, užėjo atsisveikinti nuo Gerald Lynch, tos kompa gaujos lojimas, kuri kursto
su savo broliu kareiviu Mer nijos virszininko, manadžierio. praseziausia politika.
win Koeppel, kuris randasi Visi pinigai buvo nuo vieno li
Valdžiai neužtenka patrauk
Frankfurt, Vokietijoje su gi dvideszimts doleriu bumasz- ti in teismą tos kompaiziios vir
Amerikos armija. Jis parei komis ir už tai bus sunku su szininkus ir isztirti
na isz Beverly Hills, Calif.
sekti, nes kompanija neturėjo valdžios
■ užsiraszius tu bumaszku nu džia dabar nori
akunas-Tuzas Dingo
WASHINGTON, D. C. — Kongresme
panijos, tos
merius.
KAREIVIS
I
• . .
• ■ .
•
:
J,
teipgi
nas Joseph R. Bryson, Demokratas isz So.
I
Matyti
kad
tie
vagiai
gerai
INTARTAS
kaip
mi
i žinojo tos kompanijos tvarka,
Carolina valstijos, sako, kad Prezidentas
Lammot ir
nes
jie
taip
pataikė,
kada
ma

FORT DIX, N. J. — Karei
Trumanas yra vieszai iszsireiszkes, kad jis
Vien tik už
vis Saržentas Donald Gardner žiausia sargu ir darbininku bu
žomnes
vienaip
ar
buvo suaresztuotas ir dabar vo tame ofise. Tiedu vagiai
rems bet koki Demokrata, kuris gales suyra
su
nauju
automobiliu.
susigiminiavę,
pabėgo
randasi kalėjime. Jis yra intar
tai per ženystvaa ar isz
muszti Senatorių Robert A. Taft, isz Ohio
tas už nužudinima mažo, asz- Valdžios FBA policijos agen
ties, visi dabar turi
tuoniolikos menesiu kūdikio. tai greitai pribuvo ir dabar vi
valstijos. Kongresmonas Bryson sako, kad
traukti in teismą.
To kūdikėlio motina buvo poli sa FBI policija tu vagiu jieszTaip niekados nėra daroma.
Prezidentas Trumanas vieszai yra pareiszkes,
cijos sulaikyta kaipo liudytoja, ko. Vagiai buvo apsirenge
Kai
kompanija
kaip
nors
prasi

svietkas. Motina Lily B. Bozy- kaip buvusieji kareiviai. Szita i
kad jam patinka Senatorius Richard B. Rus
mowski policijantams pasakė vagyste labai panaszi in ta kalsta, tai kompanijos virszikad tas Saržentas Gardner už- Brinks vagyste Bostone, kur ninkai atsako, bet ne eiliniai
sell . isz Georgia valstijos, kuris yra nese
f
nariai.
Kai
John
L.
Lewisas
musze jos kudike.i, in Browns vagiai gavo virsz milijono doniai paskelbus savo kandidatūra del Demo
kaip nors prasiszoksta, tai vi- i
Mills už tai kad jis jo nemylėjo, leriu.
! si mainieriai nėra patraukiami i
Major George Davis, isg kratu Partijos paskyrimo in Prezidento
i in teismą, nors Lewisas veikia Lubbock, Tėvas, garsiausias
Jis yra pasakęs, kad gaila kad
Pasitaria Apie Vengrijos Klausima i ir kalba visu mamieriu vardu. Amerikos lakūnas Korėjoje Rinkimus.
Bet už tai kad szita szeimy- dabar dingo. Jis buvo nu
Senatorius Russell nepareina isz Kentucky,
na yra tokia bagota, už tai kad stovės net dvylika prieszo
keli tos szeimynos nariai yra kariszku eroplanu.
vietoj Georgia.
Prezidentas teipgi yra pa
kelis sykius milijonieriai, pras-1
Jo žmona sako, kad Lakū sakęs, kad jeigu jis tikrai žinotu, kad Se
czioke iui net lengviau . ant i
nu Sztabas buvo prižadėjęs
szirdies jeigu jis gali savo
ji pasiunsti namo kai jis natorius Taft bus sumusztas ir nelaimes
kumszti pakelti priesz toki po
pargryžo isz savo paskutines Republikonu Partijos Rinkimus, tai jis pats
ną, ar jam koja pakiszti.
ke’iones virsz Korėjos, bet
Už tai kad szita szeimyna paskui Lakunu Sztabo vir- žinotu ka daryti apie savo kandidatūra.
yra ne tik sau baisius turtus szininkai ji vėl iszsiunte in
susikrovus, bet baisiai daug karo lauka, isz kur jis jau
ADVOKATAS INTARTAS UŽ
gero visai žmonijai padarius ir nebegryžo.
dabar daro, už tai kad per jos
SUKTYBES
milijonus ir jos pramone visu
gyvenimas Amerikoje yra pa ŽMOGŽUDE
gerėjęs, tai dabar gauja ja ir
WASHINGTON, D. C. — Prezidentas
NUTEISTA
per klaida buvo nusi'eide jos narius persekoja.
Amerikos Sek. Dean AchE. I. duFontde Nemours, Ge
Trumanas insake valdžios darbininkams ne
esonas (po tesiai) ežia pasiant Vengrijos žemes ir buvo
suimti ir intarti kaipo szpie- neral Motors in U. S. Rubber iki Gyvos Galvos In iszduoti jokiu žinių ar rasztu apie valdžios
szneka ir pasitaria su Sena
kompanijos buvo patrauktos
toriumi Wayne Morse, Re
gai, sznipai.
Kalėjimą
Advokatą J. Howard McGrath, kuris dabar
Amerikos valdžios sztabas in teismą Liepos July menesy
pui likonu isz Oregon, kuris
je,
1940
metuose.
Jos
yra
intadabar nujauczia kad Ameriyra Senato Ginkluotu Jiegu
yra Kongreso Komisijos intartas už visokias
PHILADELPHIA, PA. — ,
kiecziams
tokis Achesono riamos už slaptus susitarimus
Komisijos narys, pirm negu
jis viesrai Vengrijos klausi pasielgimas baisiai nepatin tarpu saves, pasidalinti pra Ponia Mildred Romano, devy- suktybes kaslink “Taku mokėjimo ir isz tu
ka. Dabar beveik visi Ame- mones bizni, kitas kompanijas niolikos metu amžiaus motema iszkele visai komisijai.
Amerikos valdžia yra su rikiecziai reikalauja kad ’ iszpirkti ar iszvaryti isz biznio iszke buvo nuteista iki gyvos Taksu iszsisukimo.”
mokėjus szimta dvideszimts
tiems razbaininkams Ven ir paskui nustatyti savo tavo- galvos in kalėjimą, už nužudi
Kongreso Komisija yra pareikalavus ra
nima penkiolikos metu amž
tukstaneziu doleriu Vengri grijos Komunistams reikia ro kasztus.
Sustabdyti szitoki susitari iaus Cecilijos M. Reil.
portą del pastarųjų szesziu metu per ku
jos Kcmunistiszkai valdžiai
atlyginti. Daug kas pataria
‘už iszlaisvinima keturiu
kad musu valdžia dabar tu mą valdžia dabar nori sugriau , Teisėjas Carroll, paskelbda
riuos metus szitas valdžios Advakotas yra
rėtu tuos pinigus atsiimti isz ti visa ta tarptautine pramone, mas ta teismo bausme pasakė:
Amerikiecziu lakunu, kurie
Vengrijos ežia suszaldytu nori priversti duPont szeimy- ‘Czia aiszkiai matyti kad buvo praleidęs pro pirsztus daug bagoeziu, kurie
buvo pateke Vengru nelais
<Tasa Ant 4 Puslapio)
vėje. Szitie Amerikiecziai,
pinigu.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vagiai Apvogė Laivyno Lakunu
Ofisus Quonset Point, R. L, Pa
bėgo Su Szimtu Tukstaneziu Do
leriu; Mildred Romano, Phila.,
Pa. Nuteista Iki Gyvos Galvos Už
Nužudinima 15 Metu Mergaite
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si, tai mums iszrodo kad ir Į
— Eik paskui mane! Ta
ŽVAKE
taip tas žmogelis turi . jaustis
rė Ona.
laimingu, kad jis nors lygiai
Priėjusi prie miszko.
Ona
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
iszeina. Acziu Dievui kad mes
atkasė isz po szaiknu viena, me
savo skolų negalime tenai nusidžio žvake.
Southern Railway geležinke
ji sumislyjo aplankyti Duosi
neszti.
— Dabar, kaip ne esi kara
nužudymo vieta.
Atkakusi |
lio kompanija in Birimingham, i
liene, aj'.inyciksi užlaikyti ne-|
Alabama, rado savo apyskaitų
ten, ji panorėjo pamatyti kuna,
Didieji sztorai pranęsza kad
judinus tos.žvakes. Paklausei
knygose kad Warren Dbwdell į vagystes didėja ir kad moterys I savo nelaimingos prietelkos, ir !
savo dukters.
negavo savo pedes 1899 metuo- I daug daugiau vagia isz storu į po viena iszmete visus akme
— O teip! Prisižadu tau! I
se. Kompanija tuojaus jam pa-' negu vyrai. Jie iszrokoja, kad nis, kurie ja buvo apslege.
Tada motina priglaudę pa
siuntė czeki del $16.20. Nieko j isz kiekvieno tukstanezio dole Kaip isz po ju pasirodė sužeis
skutini karta prie szirdies dūk-1
negirdejome apie procentą ant i riu yra pavogiama apie penki tas kūnas, ji aszarodaraa prisi- >
tori ir isznyko!
glaudė ir, apkabinusi ranko
tu pinigu.
doleriai. vertes mažu dalykus
IX.
mis, apipylė velione karsztais i
isz tu sztoru. Polic'ijantai tuo
Julijona pargryžo in sodžių
Anglijos anglies mainieriai se sztoruose sako kad randasi bueziavimais.
Lekliuza.
Veltui Liucipicrius
prieszinasi valdžios phsiulini- devynios moterys kurios teip
Szitai, o laime! Mirusiai ro
mni atgabenti daugiau mainie- vagineja i.-z tu sztoru, del vie- dos vėl sugryžo gyvenimas: stengėsi sugundyti ja dar nors
viena karta: Pasilikusi nejau
riu isz Italijos, nes Anglijoje
motina atgyjo nuo glamonėji
no vyro.
tri ant visokiu pagundymo, ji
trūksta mainieriu. Anglijos
mo savo duktei's.
niekados nepamislyjo uždegti
mainieriai ‘bijosi tuos ItalijoJau pusantros szi m to metu
Ona. pravėrė akis ir liko kaip ' nelaiminga žvake.
nus insileišti, kad jie nesuvi
kai Amerikos Kariszka Aka pirmiau gyva ir sveika.
Pergyvenusi tokiu budu deliotu Anglijos merginas ir mer
demija insteigta.. Szita karisz
—
Begkini
greieziaus!
Pa

szimts
metu, ji pajuto, kad
gaites.
ka akademija, West Point, bu sakė jai Julijona.
Vieszpa'ts teikiasi ja. pas save
vo insteigta Kovo szesziolikta
Saudi Aragijos Karalius Ibn
diena, 1802. Retai kas žino ir
Saud, yra nusipirkęs dvidedar recziau kas skelbia kad jos
szimts “Cadillac” automobi
insteigejas buvo Lietuvis kari
liu, kurie kasztuOjapo $12,500.
ninkas, Kaszcziuska.
Jis sako kad jam reikia tiek tokiu dideliu ir 'brangiu automo
Pirmutinis hdkrasztis, juo
biliu, už tai kad jis nori pava
duku, nigieru redaguojamas
žinėti savo keturias paczias ir
vien t ik juodukams buvo inszimta szes'ziolika (buvusias pa
steigtas New York mieste,
czias. Jis pirko tuos automobi
szimtas dvideszimts penki me
lius isz kompanijos kuri gami
tai atgal.
na graboriams vežimus.

Kas Girdėt

Beveik visi sako ir mislina,
kad Patrikas tai yra grynai Airiszkas vardas, Szvento Patri
ko Airijos globėjo. Bet tas Szv.
Patrikas nebuvo Airiszis, bet
Szkotas. Jis buvo priverstas
Airiszkai iszsimokinti, kai jis
'buvo tenai Popiežiaus Celesti
no pasiunstas kaipo Misijonierius.
Daug žmonių, net ir Airisziu
mislina kad Kovo septyniolik
ta diena yra Szv. Patriko gimi
mo diena. Bet visai ne, tai yra
Generolo Eisenhowerio rė jo pasiinirimo diena, 493 me
mėjai ir drangai jau yra. pasa- tuose.
• ke Generolui kad jis turi «u■ gryszti in Amerika priesz Ge
gužio deszimta diena ir pradėti
savo rinkimo vaju jeigu jis no
ri laimėti savo partijos Prezi
dento rinikmus.

Kai kurie Daktarai tvirtina
kad girtuoklis jau užgimsta su
kokia ten liga, ar su kokiu tru
kumu, kad jis kitoks ir negali
būti. Jie sako kad daug žmonių
iszgeria daug daugiau sznapso
negu girtuoklis ir negalima sar
kyti kad jie yra girtuokliai.
Jie sako kad girtuoklis yra ne
tas kuris daug geria, bet kuris
nepanesza, negali gerti bet vistiek geria už tai kad jis negali
■g*į negerti.
.
n-i■ '

Pypkes Durnai

Kataliku tikėjimo tarpe ran
dasi apie szesztas nuoszimtis
divorsukur abudu yra Katali
kai. Beveik septintas nuoszim
tis divorsu, kur jie yra Protestonai; daugiau kaip penkiolik
tas nuoszimtis divorsu, kur
vienas Katalikas, o kitas Protėstonas. Net septynios deszimts antras nuoszimtis divorsn, kur nei vienas nei kitas jo
kio tikėjimo neiszipažinsta.
Isz to, iszrodo ąiszku, kad
palaikyti szeimyna, tikėjimas,
kokis jis nebūto, yra reikalin
gas.
Tpho mieste, Malaya, vienas
pilietis 'buvo suaresztūotas už
neteisingumą, už tai kad jis ant
saves praleido septynios deszimts doleriu, kurie buvo jam
duoti papirkti miesto polici
jai! t uš.

Asztuntame szimtmetyje, Ti
bet kraszto karalius tris sykius
visiems savo žmonėms lygiai
padalino visa savo kraszto tur
tą, ii’ kiekviena syki gudruoliai
tuos pinigus sau susikrovė ir
kiti kaip buvo taip ir liko biedni.

135 miles straight up, at 4,100 miles per hour!
p It’s Zero Minus 20. Seconds are ticking away as the crew

Nubudo Gamta
Nubudo gamta,
Ir kartu su ana
Nubudo krūtinėj jausmai.
Bet nelinksmi, oi ne, z
Taip jie slegia mane,
Nors pavasaris szypso
linksmai.
Kvepia žeme gardžiai,
Dvelksi oras saldžiai.
Pasaulis lyg giedras dangus.
Oi, pavasari, tu
Dvelkimu tuo szventu
Nuramdykie, mano vargus.
Nejaugi tu neturi
Taikos galios, kauri
Už nelaimes didesne butu.
Nejaugi niekad asz jau
Nekvepuosiu laisviau,
Neužmigsiu ant tavo krutu.
Nejaugi monai tai vis.
Ir jaunybes uginis,
Ir galingi troszkimai
szirdies?!
Nejaugi laimes dainos
Isz krutinės jaunos
Jau pavasaris nebegirdes?!
Nejaugi man skirta
Meiles laime szventa,
Nejaugi juoktųs taip baisiai
dalia?!
Juodos mintys szalin!
Asz tikiu atetim. ’
Dar ateis juk man laimes
eilia.

Žmogus in szi svietą nieko
neatsinesza, ir nieko ueiszsineW
sza. Aprokojant kiek daug į
sukcziu ant szio svieto randa Pirkie U. S. Eonus Sziandien!

of Navy technicians applies the finishing touches to Viking
No. 7. History is about to be made!
Zero Minus. 10. The site is cleared of all living things, for

the blast of the rocket motors will bathe the area in smoke
and flame.
I
ZERO —ZERO! Tension is at a.fever pitch! Only the

whisper of a breeze through the gantry suggests motion.
Then Suddenly—with a blinding flash and a mighty roar

the rocket comes alive, in an orange and white blanket of
smoke and flame.
And Slowly —ever so slowly, the needle-nosed monster

rises from the launching platform. Five and one-half tons
of steel lifted straight up. by some hidden force.
b Now Viking No. 7 Begins to Climb. 100 feet, 1,000 feet,

10,000 feet in a matter of seconds! Screaming straight up
into the heavens at the unearthly speed of 4,100 miles per
hour, to reach a height of 135 miles and break all existing
altitude records.
Triumphs of American Military Research—like this, mean

that we are determined to stay out in front in the race for
supremacy of the skies. For knowledge gained from re
search like this may one day be used to keep the peace.
But You and Eighty-three Million intelligent,, thrifty Amer

icans like you are helping keep the peace, too. For your
regular purchase of U. S. Defense Bonds backs up this
kind of defense research. And remember—U. S. Defense
Bonds are as safe as America!
The U. S. Defense Bonds you buy
give you personal financial independence
Don’t forget that bonds are now a better buy than ever. Because noto
every Series E Bond you own can automatically go on earning interest every
year for 20 years from date of purchase instead of 10 as before! This means
that, the bond you bought for $18.75 can return you not just $25--but as
much as $38.33! A $37.50 bond pays $66.66. And so on. For your security,
and your country’s too, buy U.S. Defense Bonds now! Bankers recommend
them as one of the Safest forms of investment.

Peace is for the strong...

Buy U. S. Defense Bonds regularly!
The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury
Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council arid
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paszaukti; ja, tpaeme viena, Jkeis
ta liga: diena nuo dienos ji pa
maži geso, tarsi žvake 'blėstan
ti. Dede pavadino 'geriausius
gytojus Flamandu žemes, bet
jie nei pažinti, nei pavadinti
jos ligos niekaip negalėjo.

apglobė ja rankomis ir atidarė
Įauga, kad ir stengėsi ja sulai
kyti Liucipierius.
■— O, moteriszke! Suriko
jis laužydamas sau rankas. —
Prakeikta moteriszke! Tu in
veikiai mane dar viena karta!

No.158—A p'i e • ‘ Kapitonas
Stormfield Danguje* Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Vagis. 60 puslapiu, 20c.
No.160—Apie Po Laikui;
Per Neatsargumu in Balta
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszpats Jėzus ir Miszke Medžiai;
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
dės ir Kitus DangiszkuS Kil
nus; Meszla^-vėžis; Graphs; Ėg
li; Aržinolas; .Uosis; Budyne.
Apie 100 puslapiu35c.
No.166—Apie Sūnūs Malkiaus; Isžklausyta Malda
Var »szo; Geras Medėjus. 20c.
N0.172—Apie Duktė Mariu;
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.
t
No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz-.
dayineti Pinigus. 45 pus., 20c.
No.175—Kuczios Žemaites;
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aimanavymai; Eiles; Kokis Budais
Apgavikai Apgauna Žmonis;
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Paveikslai. 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Tuo tarpu jo ausis, pasiekė
— Ne! Atsiliepe, ne viena
gandas: Lille atsiradęs koks tiktai moteriszke tave inveike,
ten daktaras, kurisai dares ir motina!
stebuklus dalyke gydymo ligo
Nelaimingoji žvake užgeso,
niu. Dede Julijonos pats nu iki galui sudegusi, motina-gi
važiavo pas ji ir ta pati vakara. su dukterim inženge in dangų
parvežė.
szviesybes spinduliuose!
Kaip ir visi gydytojai, dak
—GALAS—
tarais nesziojo ilga, juoda ploscziu ir peruką, bet. isz po jo
auksiniu akulioriu matyt buvo
juodos, kaip anglis akys.
Jis priėjo prie ligones.
— Su ja labai blogai, tarė
jisai. Asz neatsakau už kloti Visi pirmieji Katalogai dabar
gydymo, jei mus abieju nepa- yra negeri. Szis Katalogas
liksite vienu.
užima visu anų vieta, todėl
Visi tuojaus pasiskubino iszužsisakykite knygas isz
eiti. •
szito Katalogo
Daktaras nukalbino tada nuo
No. 1952
Julijonos kaklo, maža. i;a.kcziuka, atidarė spinta, iszten dėžu
ISTORIJOS, PASAKOS,
tė, atrakino ir iszeme galiuką
APYSAKOS, IR T. T.
nelaimingos žvakes.
, Paskui jis in'bruko in ranka
No.152—Apie Kajimas, Drū
ligonei deganti szipuleli ir lie
tas
Petras, Nuogalis. 62 pus
pė jai prikiszti ugni prie žvaKitokios Knygos
kegalio. .Užmerkusi akis ir ne lapiu, 20c.
No.123—Septynios istorijos:
numanydama ka daro, Julijo
No.178—Tikrausia’s Kabalas
na paklausė: Kas ežia veikia Stebuklingas Zerkolas; Sida arba atidengimas Paslapcziu
ma? Paskutine mislis vos tik brinis Grabelis; Drąsus Szuo; Ateites su pagelba Kazyrom.
žiburiavo .jos ligotose1 smegen Kolera; Senelis; Vargo sapnas;
25c.
yse. Tai buvo nęras gyventi ir Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
No. 180—Kvitu K n y g.u t e
dėkui prakeiktos žvakes ypa
No.127—Trys istorijos apie
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
tybei, tas noras iszsipilde.
Duktė Pustyniu; Peleniute;
niams. 35c.
Atmerkusi akis ir pamaeziu- Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
1801/2—Kvitu
Knygute
No.128—Dvi isztorijos: Valsi szale savo priegalvio kiauru
Draugystėms, del Kasieria’us
IJueipieriaus paveiksią, ji vėl dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
nuo Sudėtu Pinigu ant Stisirih-'
No.129—Keturios istorijos:
jas užmerkė. Paskui dar at
kimu. 25c.
merkė ii- su baime žvilgterėjo Ketvirtas Prisakymas Dievo;
No.194—Trumpas
Kathliir ant Liucipierjaus ir ant ne Keliautojai in Szventa Žeme;
kiszkas Katekizmas, paghl iszBeda; Tamsunus prigauna. 58
laimingos žvakes.
guldima Kun. Piliauskio, su
Liuciipierius juokėsi isz jos, puslapiu, 20c.
nekurias Naudingais Padėji
i o žvake vis dege ir dege.
No.132—Trys istorijos: Apie
mais. 35c.
Julijona norėjo prakalbėti, Anglorius isz Valencziojs, KoNo.196—Stacijos arba Kal
bet liežiuvis jos neklauso, vie žnas daigtas turi savo vieta;
varija Viesz. Jezuso Kristupo
nok ji greitai pajuto palengvi Ka pasakė katras paeziuojas,
15c.
. ,
nimą, ii' ant galo suriko, kuris 76 puslapiu. 25c.
No.197—Grandus Verksmai
iszejo isz gilumos jos szirdies
No.133—Dvi istorijos: Neuž
arba Pasibudinimas prie Apir dnszios.
mokamas Žiedas, Drūta Alks
mislinimo Kanczios Viesž. Mu
—■ Motina, mano!
ni. 62 puslapiu, 20c.
su Jezuso Kristuso. ’ Knygute
— Tylėk!
Isztare Liuo.iNo.134—Dvi istorijos: Baisi
piei-ius, užgniauždamas jai Žudinsta, Urlika Razbaininka, reikalinga ant Gavėnios; Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
burna. Bet Julijona pasikėlė 43 puslapiu, 20c.
gal
nauja būda, No. 1971/2, 25c.
ant patalo, atstume szetono
No.138—Apie Irlanda; Ro
No.198—.Gromata arba Mu
ranka ir antru kartu riktelėjo: bertas Velnias; Medėjus;'Kaip
ka musu Iszganytojaus Jezuso
— Motina mano!
Kuzma Skripkorius Likos Tur
Kristuso, peraszyta isz groma— Ar nenutilsi tu, prakeik tingu Ponu. 35c.
tos rastos grabe musu Iszgany
toji! Suurzgė ant jos piktoji
No.141—Apie Kalvi Paszku, tojaus Jeruzolima. 10c.
dvasia,
lūžinis Vyras, Smakas ir Niki
No.200—Eustakijuszak, Is
— Motina pas mane! Su
tas. 61 puslapiu, 20c.
torija isz Pirmutiniu Amžių
sitiko Julijona, ir teip balsiai,
No.142—A p i e Paveikslas
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
kad visi susibėgo pas duris jos
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo
kambario.
/
i No.201—Istorija apie Amži
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
Žvake'galis1 szviesiai žibėjo ir
na Žydą. Jo kelione po svietą
lapiu, 20c.
rengėsi visai jau sutirpti.
ir liudymas apje Jezu Kristų.
No.144— Apie Ranka ApSztai, pasigirdo tris balsingi
Pukius apraszymas. 20c.
veizdos, Nedaejusia Žudinsta,
trenksmai apatinio gyvenimo
No.202—Novena, Stebuklin
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
duryse.
go Medaliko Dievo Motinos
va Zokoninka Bemadina. 61
— Neleiskit! Suriko dak
Garbei. 15c.
puslapiu, 20c.
taras, bet durys paezios atsida
No.203—Knygute, Tretinin
No.140—Apie Maža Katilurė. Kažin kas skubiai užlipo
kių Seraphiszkas Officium. 15o
ant virszaus ir tuojaus isz nau ka Lietuvos Skausmai, j\Iojo pasigirdo tris trenksai ligo cziutes Pasakojimai, E i le s ,
Kaip Užsisakyti Knygas:
Vargdienis, Pirmutine Szalna,
nes kambario duryse.
Atsitikimas Senam Dvaro, Ge— Užkeikiu jus de] pa.tĮL?V Užsisakant knygas.isz
mirimo, neatidaryki!! Suriko 64 puslapiu, 25c.
szio Katalogo, reikia paminėti
No.146—Apie Auka Nihilis
antra, karta daktaras.
tik numeri knygos. Pinigus
tu,
Stebuklas Kuczios N'akti.
Bet durys aezios atsidarė ii'
siuskite per Pacztino Moni-Orin vidų inejo jauna graži mote- 62 puslapiu, 20c.
deri, Express ar Bahkino MoNo.150—-Apie Duktė Akmei'išzkc, baltomis drapanomis
ni-Orderi, o jeigu norite pini
pasipuoszusi; pasidabinusi ži noriaus, Klara, Nuspręstasis, gais siusti, tai reikia Užregis
lais, kaip sniegas, plaukais. Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa truoti laiszka su pinigais?
Priėjusi tiesiog prie Julijonos slaptį. 61 puslapiu, 20c.
ĮjgF* Nepamirszkite dhdeti
No.151—Apie Vaitas Szvilpatalo, paklausė:
deszimtuka ekstra del ptisiun— Ar nori būti rojuje drau pikas, Pas Merga, Gražios timo kasztu.
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
ge su motina ?
Visi Moni-Orderiai ir Pini
20c.
— O, noriu! Atsiliepe Ju nukas Karalium, 62 pus.,
I
gai, o ir visi laiszkai “visada
No.148—Apie Joną ir Alena,
lijona, ii- tuojaus mirė!
turi būti siusti vien tik ant
Žvake vis dar doge, Julijona Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
szio adreso:
No.153—Apie Gailuti, Du
buvo be nusidėjimo, jos priesz
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
smertinis noras iszsipilde.
Mahanoy City, Pa., - U. S,
Balta moteriszke pasilenke, lapiu, 20c.
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— Dieve! Dieve! Duok
man užspeti ant laiko, tyliai
prakalbėjo Ona, nes pavojus
didinasi kas Valanda.
Ir ji užklalbino senute praszydama: Nuvesk mane susi
mildama. pas karaliene.
— O ka man už tai duosi ?
— Dieve! Asz neturiu ka
tamsta induoti! Bet jiai nori
basa nueisiu pasimelsti už to
mistą. pas Užganytojo Dievo
Motina!
— Ne, velyk atiduok man
tavo ilgas juodas kasas ir pa
siimk sau mano žilus kaip snie
gas plaukus.
— Tiktai tiek! imk jas, imk!
Suriko motina.
Iszmainiusi savo gražias ka
sas ant žilti plauku, Ona su se
mite nuėjo pas vartus karalisz
ko palo'ciaus, kur neužilgo isz
g.i r d o tarszkejima karietos
ratu.
— Sztai ir karaliene, tarė
Ona savo viekėliauninkai.
— Isz kur tamsta tai žinai ?
Juk nieko nematai!.
— Asz jaueziu, atsake jai
Ona, pridėjusi ranka prie
sžirdies.
Paskui ji tylomis pradejd
melsties prie sopulingos Panos
Marijos, idant gražintu jai re
gėjimą.
Jos malda buvo tokia karsz
ta, kad užgesusios jos akiu lė
lės staigia, užsidegė instabia
ugnini; ji pradėjo regėti.
Vos-ne-vos susiturėjo nepuo
lusi prie karalienes ir neisztariusi, “mano duktė!“
Tuo tarpu Julijona iszejo isz
karietos drauge su vyru; ji isz
rode labai persi niaij^L neniotina ^HHgft&iiibe
anl^^K^MBs
tokios sublog^B
ig,

1 in krutino ir tuoj iszsivcgte ! o neradus ten jokio laivelio,
I stambus laszai kraujo.
j ant kurio butu galėjusi nuTada, o dyvai! Kelmas su i plaukti pas savo (lukteri, puovi.
Į le prie vandens visas marias
Tuojaus, Ona atsirado ant žaliavo ir tarp jo lapu pasirodė
norėdama iszgerti;
žemes, prie kraszto skaistaus dailus, balti žiedai. Tokia
— Tu niekados neinveiksi
szaltinio, dykoje ir neapgyven karszta buvo motinos szirdis!
Atmokėdamas už jos kan- tai padaryti, tarė jai marioj
toje szalyje. Pamacziusi van
bet asz karsztai mėgstu žemdenyje savo szeszeli, ji nežino czias kelmas parode kelia.
cziuga
ir nežinau, ar kas yra
pati saves: pajaunėjusi aut ke Priėjo ji prie kranto mariu7,
brangesnis už žemeziuga ir ne
liolikos metu, ji iszrode stebė
žinau,
ar kas yra 'brangesnis
tinai graži moteriszke; vienok
už žemeziuga, isz motinos atža
toki persimainima sutiko sū
ru.
Jei tu sutinki mano van
visai, vienoda szirdžia, nes ja
denyse iszverkti visas savo
pilnai-pagavo mislis apie duk
aszaras, tai asz nunesziu tave
terį.
in Flamandu žeme.
Netrukus ji norėjo iszkeliauAnt vienos mislies, kad ji
ti pas dukterį, bet ant nelaimes
pervelai
bus pas savo vaika ir
suvis nežinojo in kokia, puse
negales iszluosuoti isz bėdos
reike eiti. Ir naktis užėjo, ant
aszaros jau slinko ant akiu nu
dangaus užžibejo menuo, kuris
vargusios moteriszkes.
akyvai žiurėjo ant Onos. Ta
Ji atsisėdo ant kranto, o asz
da, atsiminė ji sena dainele, ku
aros tykiai pradėjo byrėti in
ria vakarais dailindavo menu
juros bangas,.pavirzdamos ten
liui: “Mano szviesits mėnesėli,
įn brangiausia žemeziuga.
kokiais keliais plauki!’’
Nelaiminga motina verke,
Ir ji jam pasakė: “ Tu regi
NekUrie sako kad,
kol
iszverke akis ir apako. Ta
Viską; pievas ir dirvas, misz- Vargsziu neužsimoka gyventi
da marios iszkele ja ant savo
kus, kalnu viiiszunes ir pakal
ant svieto,
pavirszaus savo vilnimis pernes! Parodyk-gi man, szvieBet, vargszai turi tiek
nesze ant kito kranto.
siansias, kelia in Flamandu že
smagumo ant svieto,
Vargsze akla, liūdna, bet ne
mes : ’ ’
Kad niekad neisneszioja savo
nusiminusi grabinėdama gure— Gerai, atsake menuo, bet
drapanų,
no už miesto.
užtai man padainuosi visas'
No priima jokiu svecziu,
— Kur eini vienui viena ir
dainas1, kurias tii liūliavai prie Niekas jo nepraszo paszelpos,
dar akla ? Paklausė jos kažin
Icpszio savo dukteriai mažai
Negyvena augszcziau savo
kokia
senute.
tebesant.
uždarbio,
— Asz einu pas karalaite?
— Asz padainuosiu tau, ka
Nesirūpina apie taksas,
—
Pas karalaite Julijona.
tiktai nori, bet meldžiu, rieuž- NerUpina jam automobilius,
— Gal nori pasakyti pas
triikdyk maiies.
O ant galo, jeigu turi
karaliene? Trys dienos jau
— Dainuok, tarė menuo, ir
teisingu prioteliu,
kaip
karalius pasimirė, o ant
vargšže motina pradėjo dai Tai apie tai greit isiztyrineja.
nuoti. Po trijų dailiu ji pa Sztai vienatinis džiaugsmais sosto atsisėdo jo suims!
klausė : ‘‘Bus gana ? ’ ’
■būti vargingu žmogum!
k mins.
-Dainuok dar! - Tarė meAnt Gavėnios
sfs
jfc
Kada
nub — ir nelaimingoji vėl ome
karieta
dvi
A mer i k e sz i a n d i eii i n i s
dainuoti su aszaroini’s akyse.
na su puikiais ji*^
gyvenimas
Dar po trijų dainų ji vėl pa
o
grmH^^HBF),
Taip persimainė, kad ne
klausė. ‘ ‘ Ar gan a ? ’ ’
bet. žilais plankarW^^Bfuse,
tėvai,
— Ne! — Atsake jai neper
ko jos nori ? Tada, sėli ule ome
Bet vaikai, yra bosais namo!
maldaujamas menuo.
jai
vis'ka pasakoti.
Sziandieniniam AmerikoniszNo. 198 Gromata arba Muka
Ir nelaiminga motina vėl už
Per visa ta laika aszgros rie
kam name, musu Iszganytojaus - Jezuso
dainavo, raudodama ir laužy
Tėvas ir motina turi tiek tiesu Kristuso, peraszyta isz groma- dėjo per Onos skruostus.
dama rankas.
—r .Jei tamstai norėsi mane
kalbėti, tos rastos grabe musu IszganyAnt galo susimylėjęs menuo,
teip
nuolat matyti, ar nepasi
Kiek penkios deszimts metu tojaus Jeruzolime 10c.
pasakė jai.
z
atgal,
No. 201 Istorija apie Amži liksi, gera moteriszke, pas ma
— Eik paskui mane vis, o
Turėjo tiesa vaikai,
na Žydą. Jo kelione po svietą ne už tarnaite? Paklausė ka
kaip manes nematysi imk vis'
Taip kalbėjo vienas kunigas ir liudymas apie Jezu Kris raliene.
po dešinei!
kapelonas, tų 20c.
— O teip, poniute! Atsake
Ona ėjo kiaura naktį ir die
Ona.
Viename isz kalėjimu.
No. 202 Novena, Stebuklin
na. Greitai ji priėjo gryna, ir
Pagal jo tyrinėjimus,
— Gerai! Ateik-gi ant ry
go
Medaliko Dievo Motinos
, szalta szali, kur vieszpatavo Tai jeigu vaikas ai- mergaite,
tojaus, tamstai bus vieta.
Garbei 15c.
žeme. Praėjusi tamsu eglyną,
Daeina ligi asztuoniolikos
Ona atėjo ant rytojaus ir
No. 194 Trumpas Katekiz
ji pakliuvo ant kryžkelio. Czia
metu,
'kad jos drabužiai per visa ke
mas pagal iszguldima Kun. Pinelaiminga moteriszke sustojo,
Tai jujii tėvai turi mažai
lione pavirto in lopus, ja paė
liauskio, su nekurtais naudin
nežinodama, koki kelia jai pa
progos kalbėtis su jais.
mė palociuje indu mazgoti.
gais padėjimais 35c.
imti dabar.
Todėl negalima stebėtis,
VI.
No. 196 Stacijos- arba Kal
— O kas-gi man parodys Kad neturi jokios ipaguodones,
Ant karaliszko sosto Julijo
varija, 15c.
kelia in Flamandu žeme? —
Del savo gimdytoju ir i
na visai laimes nerado! IszpraSuszuko gailiu balsu.
No. 197 Graudus Verksmai džios jos vyras reiszkia jei di
vedusio gyvenimo.
— Atszildyk mane ant sa
arba Pasibudinimas prie Ap- dele meile, vienok, kad jis paė
Kalbant apie kalėjimus,
vo sžirdies, tada asz tau paro
Tai tasai kapelionas saike, mislinimo Kanczios Viesz. Mu mė ja už paezia .pagal Liuciipiesu Jezuso Kristuso. Knygute riaus norą., tai aipkierejimas
dysiu kelia — atsiliepė jai ne
Kad bausme mirties butu
toli styrintis kelmas, kurio
palaiminimu, reikalinga ant Gavėnios, pagal diena nuo dienos, ėjo silpyn!
szakos buvo aplipusios suszasenoviszka būda 15c., pagal Žvake teip-gi ėjo vis tnimpyn,
Del prasziengeliu,
lusiu sniegu.
Nauja
būda 25c.
Ir geriau no kaip bausme,
ir irumpyn!
Ir motina priglaudę prie Ant viso gyvenimo kalėjimo.
No. 203 Tretininkių SerapKada karalienei atsitikdavo
sžirdies dygu kelmą, idant jis
phiszkas
officinm
1.5c.
Toki kalininkai gyvena
per daug kentėti del atszalimo
atsziltn. Akstinai insigere jai
Užsisakant knygas, reikia vyro, kas kart ji szaukdavosi
baisiose kaneziose,
paminti tik numeri. Pinigus Liucipieriaus pagelbės. Pri
Daugeli kartu buna
siuskite per paczto Postal Note būdavo dabar jis ne greitai, ir
persekiojami,
Pajieszkojimas
Money-orderi arba Express tyczia. trukdydavo, idant il
Per savo nužudytas aukas
Money orderi. Nepamirszkite gia degtu žvake.
■Asz Ona Bogdanevicziene,
per miega,
dadeti 10 ,c. ekstra del prisiunpo pirmu vyru Džiugicne, paIr toki kaliniai nenori
Vienok kaip žv;ike jau dykai
timo
kasztu.
Adresas:
jiėszkau savo pus-brolius: Jo
draugauti su kitais,
dege daugiaus, negu minuta,
No. 400 Ramybes Szaltinis isztietycziu iiiejo in ka.mbari
ną Alsi ir Vincą Gervicka isž Tiktai meldžia kad juos mirtis
malda knyge,. graži knygele, karalius, Julijona užgesino
Skaisgeriu miestelio, taipgi
paliuosuotu,
puikiai ir drueziai apdaryta, žvake, bet karalius, pramates
Aleksandra Szopku ir- BronisNuo tokiu kaneziu!
plonais kietais sukrinais apda esant czionai 'kokia, paslaptį,
laVo Povilausko. Meldžiu atsiszailkt, arba jeigu kas žino Atsimink! Mielas Skaityto rais, auksuoti lapu krasztai. prisispyrę klausinėti apie tai
apie ju, ant adreso;
jai kad nuo tavęs priklauso 314 x 5 col. didumo, 544 pus., karalienes, kad ji nenoromis
Mrs. Ona Bogdanevicziene, “Saules“ ateitis: Ar ja skaity Tiktai $4.00.
turėjo pasakyti jam pikta per
Saule Publishing Co.
1241 Scribner Ave., N. W. si, ja indomausies, ar laiku at
šlapti.
Grand Rapids, Mich.
silyginsi, ar ja paremsi!
Mahanoy City, Pa.
Žinoma, karaliui pasmorejo

pasinaudoti isz tos žvakės ypa ! kariuomene ir ipaskubintinai mis! Suriko minia.’
tybių; jo szirdyjė užsidegė pa- trauke apgulti jo karalystes
— Muszkit! Liepė! Ka
geida gaįbes ir panorėjo likti sostapyle.
ralius ii-pats pirmutinis mėtė
galingiausiu valdovu ant svie
Prie tokio pavojausi karalius akmeni in nelaimingąja^
tu.
užsidarė su savo paezia ir, ne
Jis reikalavo, idant karalie
Pradėjus kariauti su kaimy žiūrint jos meldimu, liepė jai ne sektu jo pėdomis, bet Juli
nais, jis neteisingai priverto uždegti prakeikta, žvake.
jona. atsisakė. Apjakes nito besavo paežiu praszyti Liucipie- j Ona .jautriai sergėjo; ji tyko protingos piktybei', karalius su
riaus apgalejimo.
■ \ jo insigauti ten, kur .dege žva gavo jos ranka ir skaudžiai snPrakeikta žvake jau iki trijų ke ir jai atėjo in galva uždegti ipaudė savo rankoje, ant ku
ketvirtdalin buvo sudegusi, lango uždangalus arcziansiani rios buvo užmauta geležine
kaip prislėgta negandomis Ju kambaryje. Ant Onos szauks- pirštine.
lijona sunkiai susirgo.
mo: “Ugnis! ugnis!“ karalius
Tvirtumas dvasios dukters
Besėdėdama karaliszkoj vir iszbego isz savo kambario, Ona stiprino duszia. Onos; stovėda
tuvėj, Ona. viską, žinojo, kas gi tuojaus puolėsi ten, užgesi ma ant laužo suVruszvitusiu
ten dėjosi su Julijona.
no žvake ir pasislėpė ja misz- nuo džiaugsmo veidu, ji nciszNelaimingai motinai pristi ke.
pasakytai szvelniai žiurėjo ant
Vienok jos klasta liko grei dukters. Sztai ji pamatė, in
go proto nuo nuliūdimo.
tai
susekta. Karalius užsirūs jos ranka indeda. akmeni: czia
— O kad man pavelytu,
prižiūrėti karaliene, kartoda tinęs indurmiai apginkluotus vargsze motina pajuto, Intk
vo be paliovos ir Dievui pasi vyrus jos jieszkoti. Kareiviai szirdis jos krutinėjo perplyszo.
apėjo visamiszka ir persekio — O ne, Vieszpatie! Tik
žadu iszgelbeti ja.
Sztai serganeziai karalienei dami Ona, kaip laukini žveri, tai ne ta, suriko ji, iszreikszdaužėjo teip negerai, kad visiems rado ja užsiglaudusią duobėje. ma neiszpasakyta szirdgela. ’
Be jokio pa.siprieszinimo ji
Julijona patemijo nerimansrodėsi jau neiszliks. Visi grau
džiai verke, nes karaliene buvo davėsi suriszti; vienok ant tar ti Onos, bet nors karalius jai
mylima visos tautos, o per visa dymu užsigynė pasakyt, ka ji iki kraujo sugniaužo ranka sa
tautos ir jier visa, valanda dva su žvake padare. Veltui ap vo geležine pirsztine, ji. is^mte
graibė ja nuo ,koja iki galvai; akmeni ant žemes.
re, buvo didelis sumiszimas.
Už valandos, Onos kūnas iszOna pasinaudojo tuomi ir hi- taipgi iszjieszkojo visa giria,
nyko po baisia krūva allimenu,
sigavo in Julijonos kambarį ir žvak(> tarytum nuskendo.
ir
minia iszsiskirste užlaikyda
Ja. teise ir kaipo ragana nu
tarė: “Atgyk, a.tgyk, mano
vaike!“ Prie (u žodžiu Julijo sprendė gyva sudeginti ant ma, gilu tikėjimą. .
Sugryžes namo, karalius lie
na atsigaivino. Jos veidas lažo. Julijona mėgina užstoti
pė
atneszti tas drapanas ūki
už
savo
drauguole,
bet
karalius
silpnai apkaito; ji pravėrė akis
ir meiliai prasi juoke tai jaunai vietoje, kad iszklausyti jos ninkes, su kuriomis kitados
moteriszkiai su su žilais plau meldimus apie atlėidima., užsi Julijona pribuvo in pili, ir ta
kais, kurios balsas teip labai mėtė net, idant pati karaliene re jai:
— Apsivilk tomis drapa
atmine jai baisa. įnirusios moti žudymą matytu.
nos?
Tuo tarpu visur pasklydo nomis ir gryž'k in savo kaima,
. Julijona, liko iszgelbeta.! Nuo gandas, kad degusia ragana ir asz su tavimi persiskyrin.
szio laiko Ona. neparnešdavo svietas pulkais griuvo in už Ta pati vakara Julijona ap
daugiatis karalienes, kuri stip miesti, in ta, kur jau stovėjo leido pili ir iszkeliavo; ji teip
riai prie jos pririszo ir teip pa sukrautas laužas. Palydima daug nukentėjo būdama hnt
mylėjo, kad net jai baisu žva garsiais riksmais ir keiksmais karaliszko sosto, kad paliko . ji
kes slopini pasala1.
nelaiminga motina užlipo ant be jokio gailesezio.
Pirm no kaip eiti Lekliūžaį
Paveskite man ta žvake, tarė lažo, po kuriuo tuojaus pakūrė
(Tasa Ant 2 Puslapio)
karalienai Ona, ]rrižadu jums, agni.
Jiolai asz gyva, nei viens jos
Kitiems tada pasimatė, tarikicuždegs. ,
(um nuo laužo augsiztyn pasi Pasiskaitymo Knygeles
, Bet karalius jau buvo paslė kėlė baltas paveikslas, kuris
pęs žvake po raktu; jis nieka apibarste gėlėmis savo bude Trys Istorijos
dos neturėjo reikalo sza.iiktis lius; isztikro, isz giedro dan Apie Irlanda arba Nekaltybe
prie jos pagel'bos ir del szito gaus, ant kurio skaieziai szvie- Suspausta; Robertas Velniai;
Julijona matomai ėjo geryn ir te saule 'pradėjo [pilti lietus, Medėjus; Kaip Kuzma Skripsvei'kyn.
tarytum, kad aszaros byro apie korius liko Turtingu Ponu. >
VIII.
Per paczta, 35 Centai.
nekalta auk®.
--------------■
.■ t
O
Ant nelaimes teip atsitiko,
Vanduo užgesino lauža ir
kad visi Europos karaliai pa isznaujo uždegti nebuvo gali Velniszka Maluna,
kele Flamandu karaliui kare, ma,
sumusze keliuose-musziuosė jo
— Reik užmuszti akmeni- Stebuklinga Puodą,

Maluninkas Pabėgo
Intartas Už Žmogžudyste

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

LIETU VISZKAS

SAPNORIUS
ISu 283 Paveikslais

' j•

160 Puslapiu

• 8 col. ilgio, 5% col. plocrio
Iszaiszkina sapna ir kas
ateiteje stosis. Su priedu
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos popieros virszeliuose. ::

'[
'*
i[
i[.
jį

Pinigai reikia siusti su
užsakymu: į!

Tiktai,. . . $1.00

Pittsburgh mieste, Pa., Al
do Icardi, buvęs Leitenantas
kuris yra intartas už nužudinima savo vyresniojo kari
ninko, kai jie buvo pasiunsti
in Italija, per kara, del slap
tos misijos, czia skaito laikraszti, kuriame yra apraszoma kaip Italijos valdžia rei
kalauja kad jis butu po prie
varta sugražintas in Italija
ir tenai butu teisiamas už ta
žmogžudyste.

1

f

s
;! Saule Publishing 0o., i į
Mahanoy City, Pa.,U.S.A. b

Jis, per savo advokata, sa
ko kad jis niekados nepasi
duos ir nesutiks gryszti in
Italija. Jis sako kad Ameri Istorija Apie ...
kos valdžia neturi jokios tei
“AMŽINA ŽYDĄ”
ses ji tenai atgal siuiisti.
Sykiu su juo yra intartas
Jo kelione po svietą ir liūdimas
ir kitas žmogus, Carl G. Loapie Jėzų Kristų. • «■
dolce isz Rochester, Nevr
York, N. Y. Ir jis sakb nepaPer paczta, 25 Centai.
siduoses ir negryszes in Ita
lija.
Saule Publishing Company,
ra ra ra gį?
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
♦

j:

•

•SAULE”

M AHANO Y CITY, PA.

matuose žuvo per 1948 metus;
Mums teko nepaprasta laime bstown. Corpony buvo atva
MIRĖ
PRELATAS
K.
1804 m., gimė Vokietis muzi
mokintis Lietuviu kalbos ir žiavęs in sveczius pas Birden.
kantas ir muzikos kūrėjas Jo URBONAVICZIUS
praeities isz Prelato UrbonaGaisras buvo užtiktas apie
hann Strauss.
vieziaus, ir ka mes sziandien antra valanda isz ryto, kai po
— Ponia Pranciszka Stremžinome, kiek mes apie Lietuva licijanti Thomas Corson ir Fr.
— Seredoj pripuola Szv.
Iszeivijos
Lietuviu
ir Lietuvos reikalus supranta Cassella pro ta nameli prava
Grigalo didysis, o Tautines leriene ir anūkas Vincas Medly
isz
William
Penn
ana.
diena
me
Vardines: Gosztautas. Ir ta
Didvyriszkas Veikėjas mes turime pasakyti nuo- žiavo. Bet jiedu jau nebegale
# szirdu acziu Prelatui Kunigui jo nieko padaryti, nes gaisras,
___
diena pasninkas. Taipgi ta die motoravo in miestą su reika
na į 1789/ metuose Amerikos lais, taipgi atlankė “Saules”
So.. Boston, Mass. — Savo Kazimierui Urbonavieziui. Lai buvo jau apsupęs visa ta name
redakcija.
Acziu
už
atsilankypacztas insteigtas; 1959 m.,
vardiniu iszvakaresc, Kovo isztreraties, Amerikos žemele li. Vien tik sienos liko to na
melio. Policijantai dar negali
Eroplano nelaime Cardiff ■ma.
(Mar.) pirma diena, besiruo- langvai ji užkloja.
pasakyti kaip tas gaisras pra
mieste, Wales kraszte, asztuosziant savo vardines placziau
Shenąndoah, Pa. — Trys paminėti, South Bostone pasi
tame nelaimėje, bet poli
nioS deszimts žmonių žuvo;
DUKTĖ INTARIA sidėjo
angliakasiai
likos
sužeisti
mai

cijos
agentai
dabar stengiasi
1950 Cm., Belgijos Karalius
mirė buvęs ilgametis “Darbi
isztirti ir dažinoti kaip ir kas
MOTINA
Lėbpoldas laimėjo rinkinius nuose prie Hammond kasyklo ninko” vyriausias redaktorius
se.
Edvardas
Rudzinskas,
nuo
ten atsitiko.
savo kraszte tik per nago juo
ir inžanginiu straipsniu raszy372^2
So.
West
uly.,
likos
su

duma ; 1938 m., Hitleris užima
tojas, Prelatas Daktaras Kazi Sako Motina Nuszove
Austrijos kraszta; 1939 m., Pi žeistas in koja ir krutinę. An mieras Ūrbonaviczius — Jonas
SOCIAL SECURITY
Savo Vyra
jus Dvyliktasis yra karunavo- thony Swenson, nuo 214 E. Kmitas, raszytojas, skelbininADMINISTRACIJA
tas Popiežiumi; 1947 m., Ame Holly uly., Hazletone, sužeis kas, publicistas ir vienas platas
in
koja,
o
Clem
Ligaraitis
PHILADELPHIA, PA. —
rikos Prezidentas Trumanas
sziuju uoliuju Amerikos Lietu
nuo
25
W.
Ogden
uly.,
Girard

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Ponia
Helen Smart, teisme pa
praszo Kongreso paskirti ketu
viu visuomenes veikėju. Jis
ville,
sužeistas
in
ranka.
Visi
ris szimtuš milijonu doleriu
jau nebuvo visai sveikas nuo sakė, kad jos mirsztantis tėvas
gydosi
in
Locust
Mt.
ligon'buGraikijai ir Turkijai, kad tie
1930 metu, kai reikėjo jam nu jai buvo pasakęs, kad jos mo yra kad žmogui nereikia būti
te.
Amerikos Piliecziu gauti szita
krasztai galėtu pakirsti kelia
pjauti viena koja, o pereitais tina ji nuszove.
(Social Security) p a s z e 1 p a
Ponia
Mary
Vandervere,
Komunizmui; 1912 m., Mergaimetais 'buvo ant operacijos del
Maizeville,
Pa.
—
Szvento
cziu Skautu draugyste sutver
antrosios kojos. Bet ta nesvei szeszios deszimts trijų metu Amerikoje.
Liudviko
Bažnyczioje
Ketu

Szita paszelpa bus pasiunsta
ta.
kata nepalauže jo stiprios dva amžiaus, pusiau akla moterios
Deszimts
Valandų
atlai

— Juozas Juodaitis, nuo
sios, Ir būdamas jau gero am riszke yra in teismą patraukta darbininko szeimynai in bet
dai.
Pamokslininkai
per
atlai

604 W. Pine uly., instojo in
žiaus, ejes asztunta deszimti už ta žmogžudyste, kai jos vy kuri svetima kraszta, kur gali
‘'‘Dėdės Šamo” Laivyno ir da- dus Nedelioj Kunigai Jonais metu, velionis 'bet kam neuž- ras, Adolphus, septynios de ma pinigus siunsti.
Vienok, yra keli krasztai, in
ba’r tarnauja in Bainbridge, Lukszys ir Jeronimas J. Bag leido savo dvasios jaunumu, szimts keturiu metu
-? amžiaus
donas
isz
Szv.
Jurgio
parapijos
žmogus
pasimirė,
Lapkriczio,
kuriuos
Amerika nesiunezia
Md.
giedrumu ir ypaiez asztriu,
Shenandoah, Pa. Panedelyje blaiviu protu. Jis gyvai seke devyniolikta diena.
pinigu, už tai, kad nėra jokio
— Ketverge pripuola Szv.
Kunigas
Jonas
Gi'bas
isz
Szv.
Trisdeszimts
metu
amžiaus
užtikrinimo, kad tie pasiunsti
politini ir kulturini gyvenimą
Eufrazijos, o Tautines Vardi
Petro
ir
Povilo
parapijos,
Ta

ne tiktai Amerikoje, bet ir pla- Ponia Smart sako, kad ji rado pinigai pasieks ta žmogų ar ta
nes: Liutvaris. Ir ta diena:
maqua,
Pa.,
ir
Utarninke
Ku

cziame pasaulyje, žodžiu ir savo tęva ant virtuves grindų. szeimyna gautu tuos czekius,
1775 m., pirmas kraujas pralie
nigas
Juozas
Neverauskas
isz
rasztu gyvai reaguodamas in Jis jai pasakė: “Asz nuszau- nėra jokio užtikrinimo, kad jie
tas Amerikos revoliucijoje
Szv.
Vincento
parapijos,
Gi

opesnius klausimus. Jo žodis tas! Motina taip man padare!” gautu visus pinigus. Už tai
priesz Anglija prie Westminis
Duktė sako, kad jos tėvas ir Amerika nesiunezia pinigu in
buvo taiklus, su sanmojum, at
ter miesto, Vermont valstijoje; rardville, Pa.
motina
nuolatos b ardavo si ir Albanija, Bulgarija, Cinija,
viras ir tiesus. Ypacz jis mokė
1943 m., Amerikos Laivynas
susitiko ir susikirto su Japoni Great Neck, L. I., N. Y. — jo aiszkiai iszvynioti ir paro peszdavosi ir nesutiko. “Ma Czekoslovakija, Estonija, Ven
jos Laivynu prie Solomons Sa Petnyczioj, Vasario Feb. pen dyti klaidingumą užslėptu rio motina” duktė sako, “tiek grija, Latvija, Lietuva, Lenki
lų, Japonai neteko szeszios de kiolikta dieną, po trumpai li mineziu, kurios taikėsi griauti daug^jįdu apmuszdavo mano ja, Rumunija ar in Rusija.
sz nei suskaityti neRandasi tokiu žmonių, kurie
szimts keturiu laivu, o Ameri- gai, pasimirė gerai žinoma žmonių tikėjimą, dora ir žeide te
i
man
kelis
sykius
szioje
apylinkėje,
ponia
Olesa
yra sugrayže in savo tėvynė isz
patriotinius jausmus.
kiecziai neteko trisdeszimts
,
jis
tavo
tėvas,
(Gaievicziute
)
Aliszauckiene,
Amerikos ir dabar galėtu gau
Savo tėvynės meile jis degę
dvieju laivu; 1932 m., Hindennors
nudėsiu!
”
(Alice
Alien),
84
metu
amžiaus
ti ta paszelpa bet jie nieko apie
nuo pat jaunystes, nuo jaun
burgas" laimėjo rinkimus Vo
ake,
kad
nuo
116
Steamboat
Rd.
Velione
tai
nesako ir nereikalauja. 0
■mokyklos suolo dienu, kai s
kietijoje ir Sumusze ilitleri,
kasdien
appaėjo
isz
Lietuvos,
ir
atvyko
in
valdžia negali ju susekti. Val
jo priesz Lietuvos rusinimą i
bet negavo gana balsu virszinr
apmuszdavo,
ir
Suvien.
Vals.,
1892
mete,
o
ta
džios sztabas pataria tokiems
pravoslavinirpa dar Caro lai
ti vistis kitus kandidatus; 1861
Tik
niekados
nebū

kreiptis in Amerikos Ambasa
m.; Rusijos 'Caras Aleksandra pati meta iszte'kejo už Juozu kais. Ta jo kova už Lietuviu
tas.
Ji
sako,
kad
jis
Aliszausku.
Jos
tėvas
buvo
da tame kraszte ir pasitarti.
tautos laisve ji privertė bėgti
Antrasis, kuris buvo panaiki
sykius
buvo
galva
pra
Tokie žmones gautu savo pa
lies 'baudžiava, buvo nužudy Petras Galeviczius, o motina nuo Rusu žandaru ir siekti ja
ir
kad
ji
dabar
tik
ant
skeles
Uršule
Levanavieziute.
Jos
vy

szelpa
per Amerikos konsulata
Amerikos krantu. Czia jis ir
tas ;’ 1360 m., Kryžeiviai užpuo
vienos
akies,
temato.
savo kraszte.
lė Kauno pili; 1887 m., 900,090 ras; Juozas Alisz-auckas mirė pragyveno visa savo gražuji ir
1923
mete.
Velione
paliko
dide

O darbininkai Amerikoje tu
ilga ji amžių, aukodamas save
Kiniecžiu žuvo per tvana, kai
liame
nuliudime
du
sunu:
Dak

rėtu
geriau susipažinti, su ta
plunksnai, visuomeniniam dar
upe persipyle per savo kran
Daktaras Intartas
tarą
Aleksandra
Allen
ir
Juo

valdžios nustatyta paszelpa,
bui ir klebonavimui. Jis buvo
tus.
zą
Allen,
taipgi
seseri
Elzbieta.
kad jie galėtu pilnai pasivarvienas isz vyresniosios kartos
— Juozas Blažys, nuo 510
tuoti ta paszelpa Jeigu ka
W. Spruce uly. gydosi Ashland Paliko daug pažinstamu apie tu Lietuviu Kunigu, kurie pra
Pittston,
Pa.,
ir
Brooklyn,
N.
kas nesupranta, tai reiketu už
eityje bus palike kaip szvytuiigonbuteje.
Y.,
ir
kitose
miestuose.
Velio

eiti in valdžios paskirtus tai
riai
nelengvam
Lietuviu
tautos
— Pctnyczioj pripuola Szv.
ne
prigulėjo
prie
Lietuviu
“Social Security” ofisus ir te
kelyje. Vieni isz ju platu kul
Matildos, o Tautines Vardines
Dukterų
ir
Sunu
draugijos,
nai
pasiklausti. Adresą artūros
darba
atliko
savam
Kalgailis. Ir ta diena pasnin
Piliecziu
kliu'bo
ir
Szv.
Alozio
cziausio ofiso galima gauti isz
kraszte, o prelatas K. Urbonakas. Taipgi ta diena: 1925 me
parapijos.
Laidotuves
invykoi
paczto
darbininku.
viezius
gilia
vaga
iszvare
pas
tuose, pirmąjį syki pasisekė
Utarninke,
Vasario
devynio

užjūrio brolius. Jis atidavė
pel radijai susisiekti, susikal
likta
diena,
su
aipiegomis
Szv.
jiems
visas savo jiegas, svei
bėti skersai Atlant i ko mares
ADVOKATAS
Alozio
baiiiyczioje,
deszimta
kata ir savo kūrybos polėkius.
su Europa; 13$6 m., Lietuviai
INTARTAS
kritai c priimti Krikszczionybe valanda ryte, ir palaidota in Kai jau nebegalejo lankytis su
Szv.' Marijos kapines, Flush važiavimuose ir kongresuose,
ir’apsik'riksztyti; 1949 m., KiUŽ SUKTYBES
niėėžiai Komunistai ’ paskelbė ing. A. a. Olesa Aliszauskiene pasiekti gyvu žodžiu, jis sieke
trijų provincijų valdžia snapus ir jos vyras a.a. Juozas Ali- plunksna ir rasztu. Rasze jis
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Yangtze upes; 1949 m., keturi szauskas buvo seni skaitytojai iki paskutines dienos, apsikro
Chicago] e, Daktaras Chas.
szinitai dvideszimts penki “Saules” per daugelis metu. vęs knygomis ir laikraszcziais, Herband, yra intartas už nei cento nėra mokeje už
tukstaneziai mainieriu pradėjo Su nuliudimu Skiriamės su sa domėdamasis gyvuoju gyveni ėmimą szesziu szimtu ir pen taksas.
dvieju sanvaieziu nedarbo vo sena, skaitytoja. P Amžina mo plakimu, nuo kurio jis nie kios deszimts doleriu nuo
Prezidentas Trumanas labai
kados ndbuvo atitrukęs. Platus vieno jauno vyruko, kuriam
straikas, jiems John L. Lewi Atilsi!”
apsiszveitimas, gilus žvilgsnis jis prižadėjo kad jam nerei lipszniai atsake szitai Komisi
sas taip insake, kad jis galėtu
jai, raszydamas: “Asz noriu
Brooklyn, N.Y.-Subatos vak. ir nuostabi dvasios energija ji kės in vaiska stoti.
parodyti savo nepasitenkini
aiszkiai pasakyti, kad asz ne
mą su James Boyd, kuris buvo agentas Arnold Schuster, 24 nesze kartu su laiku, kaip re
FBI policijos agentai ji noriu szitai Komisijai pastoti
paskirtas visu mainu/kasykliu metu amžiaus, likos nužudytas tai kuri kita isz senesnes kar sueziupo to jauno vyruko kelia ar jos darba trukdyti.
Valdžios direktoriumi, jis teip- per nežinoma gengsteri ražbai- tos veikėja. Jis vis rodėsi jau namuose priimant tuos pini Asz pats labai noriu viską iszgi sake kad tai bus ir prisimi ninka. Tyrinėjimas parodo, nas ir toks gaivus, kaip ta Lie gus, už kuriuos ji buvo pri lyginti ir prasikaltėlius nu
nimas visu tu mainieriu kuris gal Frederick J. Tenuto isz tuviu tautos auszra, su kuria žadėjęs paraszyti laiszka sa bausti. Jeigu kas negero ran
Philadelphia/Pa., n u ž u d e , jis pradėjo savo gyvenimą.
kydamas kad tas vyrukas dasi in tiesos sztaba asz busiu
Kai dabar tenka skirtis su nesveikas.
kaipo, ątkerszijimą, kad per
pirmutinis viską sutvarkyti.
iL TRASKAUSKAS j Arnold Schusteri, kalinys Wil tuo didžiu Lietuviu tautos vy
Bet jusu pareikalavimas yra
lie Sutton likos susektas ir su- ru, kuris visa laika liepsnojo
Į. LIETU VlSZKAS J
tokis platus ir didelis, kad jis
aresztuotas per policija, Vasa kaitria savam krasztai meile DU VYRAI SUDEGE
I
visa tvarka suardytu, ir už, tai
*
GRAB ORIUS
rio 18-ta diena New Yorke, nes ir liūdo del isztikusios Lietuva
* Laidoja Kunus Numirėliu. * policijantai Suttono jo labiau naujos nelaimes, liūdime mes
PAULSBORO, N. J. — Du asz dabar esu priverstas pasi* Pasamdo Automobilius Del * jieszkojo, negu kurio kito pra su dideliu gailesiu, lydėdami ji vyrai sudege, kai jųdviejų ma prieszinti.”
| Laidotuvių, Kriksztyniu * sikaltėlio visame kraszte. Sut in amžinaji atilsi. Taeziau jis žas namelis užsidegė prie Man Prezidentas Trumanas sako
kad tokis pareikalavimas ne* Vestuvių Ir Kitokiams J ton darba randasi kalėjime už liks gyvas mums visa laika sa tua upelio.
t
::
Reikalams
::
J daug vagyseziu. Policija da vo szviesiu gyvenimu, nepa
Jiedu buvo szeszios deszimts inmanomas, nes/reiketu isztir
*5 535 WEST --i
ti apie penkis szimtus tukstanCENTRE STREET * bar jieszko kalininka Fi'yd. J. prastu uolumu savo pareigoms, metu amžiaus Grover Birden ir
į
Telefoną, Nr. 78
v
Tenuto. Laidotuves Arnold nuostabiu darbsztumu ir ypacz trisdeszimts szesziu metu am cziu darbininku.
* MAHANOY CITY, PENNA.
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penki szimtai tukstaneziu darnininku yra intarta, tai visus
reiketu isztirti. Valdžia ant
visokiu kvailybių daug dau
giau pinigu praleidžia. O czia
reikia tikrai žinoti ar tie vals
tybiniai darbininkai yra tei
singi ar ne. Bet matyti kad
prezidentas Trumanas jau aki
meta in Rinkimus ir nori visu
luomu žmones prie saves prisi
traukti ir dabar nedrysta tuos
valstybinius darbininkus- už
pykinti.

GAUJOS
NEAPYKANTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
na ir visus jos narius parduoti
savo szierus in General Motors
ir U. S. Rubber kompanijas.
Szitokis valdžios nusistaty
mas nėra kas kita kaip tik už
sipuolimas ant didžiųjų pra
monių vien tik už tai, kad jos
yra dideles. Valdžia dabar ve
da neapykantos ir kerszto vaju
priesz bagoezius vien tik už tai
kad jie yra bagoti.
Mes nesakome kad duPont
kompanija yra czia nekalta;
mes gana apie ta klausima ne
žinome ir didžio biznio nesu
prantame. Mes ne žinome kad
duPont milijonieriams nerei
kia musu užtarymo, nes jie tu
ri savo advokatus ir mokytus
užtarėjus. Bet mes sakome
kad szitokis užsipuolimas ant
tu bagoeziu mums garbes neatnesza, nes parodo tik musu ne
apykanta, pavyda ir kerszta.
Jeigu Amerika yra laisves
krasztas paprastam piliecziui,
eiliniam žmogeliui, tai ir bagocziui, milijonieriui mes turime
ta laisve pripažinti. Jeigu jis
kaltas, tai tegu buna teisiamas,
kaip ir kiti, bet ne už tai, kad
jis yra milijonierius. Juk ne
griekas turteli susikrauti, bet
griekas ta turteli kitam pavy
dėti.

ŽMOGŽUDE
NUTEISTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kerszto darbas, kaip laukiniai
žmones ar žvėrys daro!”
Mildred Romano, dvieju ma
žu vaikucziu motina, iszgirdus
savo pasmerkimą pradėjo verk
ti teismo kambaruose.
Jos sesuo, Ponia Dorothy
Santore, dvideszimts keturiu
metu amžiaus buvo teismo su
laikyta ir padėta po penkių
tukstaneziu doleriu kaucijos,
kaipo liudininke.
Ponia Mildred Romano nu
žudė Cecilija M. Reil isz pavy
do del keliu jurininku, kurie
lankydavosi pas ja.

NAUJAS LIETUVIU
TRANSPORTAS
NEW YOBK. — Kovo 4 <1.,
in New Yorka atvyksta Laivu
“General Muir” iszplaukusiu
isz Bremerhaven, Vasario-Feb.
23 d., Lietuviai:
Barkeit, Johann, Friede,
Hans, Chicago, Ill. — Bliumfeldas, Vytautas, Boleslavą
Vidmantas, Worcester, Mass.
— Bnmbullis, Meta S., Johann,
Arno, Omaha, Ndbr. — Dannert, Berta, Chicago, Ill. —
Gassner, Waldemar, 'Chicago,
Ill. Geceviczius, Mykolas, Bro
ne, Edda Marija, Detroit,
Mich. — Jakstadt, Albert, Cin
cinnati, Ohio. — Lesch, Edith,
Werner, Madisiqn, Wise. .—
Preiksehas, Werner, Erika,
Madisson, Wise. — Lesch, Ar
nold, Madison, Wise. — Poehl,
Hedwig, Fair Haven, Md. —
Schloesser, Erwin, Elise Ch.,
Janete, New Britain, Conn. —
Schulz, Emil, Jolianna, Elton,
Erich, Hartmut, Alta, la. ■—
Sza'bries, Petronelle, Adolf,
Edith, Manfred, Philadelphia,
Pa. — Vitas Viliunąsį Herta,
Vaclovas, Philadelphia, Pa.—
Weiigelt, Edith, Chicago, Ill. —
Weisehwill, Friedrich, Erna,
Hildegard, Avon, Mass. —
Westenberger, Friedrich, Eu
genie, Rudolf, Riversiide, N. J.
— Puskepalaitis, Albertas,
Windom, Minn. »
Lėktuvu Atskrido: Adomaviczius, Pranas, Ger
da, Vytautas, Kestutis, Kewas
kum, Wise. — Jasas, Jonas,
Katre, Marija, Birute, Prane,
Josef, Omaha, Nefor. — Merkner, Erich, Elsa., Christel, Ruth
Gary, Ind. — Navickas, Juo
zas, Therese, Sonja, Trenton,
N. J. — Puidokas, Erna, Bro
nislavas, Irena, Johanna, Bru
no, Valerija, Jonas, Theresa^
Detroit, Mich. — Razma, Anta
nas, Elena, New York, N. Y.

Praszo garantijos: (German
Ethnic)
Kliugas, Ona, gim. 1896, siu
vėja.
Kliugas, Karolis, gim. 1888,
Adresas: Braunau/Innkreis
D. P. Siedlung Lri.ab'601, Aus
tria.
— BALE Centras.
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ESF Neužmirszkite guodotini skaitytojai atsilyginto su
prenumerata už l a i k r a s z t i,
“Saule,” nes da turime kelis
szimtus, kurie apie tai užmirszo ir prasze idant nesulaikyt
laikraszczio. Paskubinkite!
—Redakcija.
Amerikos Raudonasis Kry
žius yra jau septynios deszimts
metu amžiaus. Jis buvo Sena
to pripažinstas Kovo szesziolikta diena 1882 metuose.

