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Apgina Nuo Piktu Moterų

SAVO DRAUGA
NUSZOVE
Komunistai Nenorėjo
Kad Jis Butu
Pažintas
TOKYO, JAPONIJA.

— Į

Komunistai lakūnai nuszove ir
nužudė viena savo dranga la
kūną, kad Alij an tu lakūnai ne
galėtu ta lakuna suimti ir da- į
žinoti jo vardo ir kas jis yra
per vienas.
Kai Australijos lakūnai paszove viena Rusijos MIG, tas
Rusijos eroplanas nusileido
ant mariu. Lakūnas greitai iszszoko isz savo skestanczio eroplano, iszsipute sau maža, to
kiam pavojui parūpinta valte
le ir jau laukia kol tie Austra
lijos lakūnai ji paims nelais
vėn.
Bet pirm negu tie Australi
jos lakūnai suspėjo prie jo pri
eiti, kitas Komunistu MIG ero
planas greitai nusileido labai
žemai, beveik virsz to lakūno,
ir paleido savo maszininius ka
rabinu in ji. Jis krito negyvas,
ir jo oro iszpusta valtele nu
skendo.

VAGIS
KLEBONIJOJE
PHILADELPHIA, PA. —
Vagis buvo sugautas Szvento
Petro Apasztalo klebonijoje.
Broliukas Pancratius pabudo
apie treczia valanda isz ryto ir
iszgirdo kad kas tenai žemai
vaiksztinea. Jiis nulipo žemyn
ir užtiko žmogų ofise. Jis ji
nusistvere ir pasiszauke pagelbos. Kiti Kunigai pabudo ir
sulaikė ta vagi kol policijantai
pribuvo.
Policijantas Bob Hamilton
sako kad tas vagis sako kad jo
vardas yra Herman Crown,
dvideszimts vieno meto am
žiaus. Jo kiszeniuje policijan
tai rado asztuonis dolerius
penkis centus šmuliais, ku
riuos jis buvo toje klebonijo
je pasivogęs.

Rymos mieste, Italijos
Marshall Pietro Badoglio,
asztuonios deszimts vieno
meto amžiaus augsztas kari
ninkas kuris komandavo
Italijos armijas per Antra
Pasaulini Kara ir 1943 me
tais sudarė taikos sutarti su
alijantais (viduryje), yra
sergiamas ir saugojamas

NEW-YGRK, N. Y. — Pir
mas isz asztuoniolikos intartu
policijantu, kuriuos gembleris
Harry Gross vardais iszvardino, buvo pravarytas isz savo
vietos. Už asztuoniu valandų
jis butu galejes pasitraukti ir
gauti policijanto pensija.
Pravarytas policijantas, ke
turios deszimts keturiu metu
amžiaus Leitenantas Thomas
J. Evans dabar neteko tos pen
sijos, kuri jam butu davus
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ne Per Smutnas

DARBININKAS
SUARESZTUOTAS
PHILADELPHIA, PA. —
Kenneth Kalinauskas, asztuoniolikos metu amžiaus darbi
ninkas in žiedu, laikrodėliu ir
žemcziugu sztora, buvo suaresztuotas už vagyste. Vienuolika žiedu dingo isz to sztoro nuo metu pradžios. Jis buvo
suaresztuotas kai to sztoro sa
vininkas Harold Abraham pa
sigedo tu žiedu, kai jis padare
savo nuosavybių apyskaita.

SKAITYKIT
£^“SAULE”^£S

nuo inirszusiu motinu ir
naszliu, kurios ji apsupo ir
piktai szukojo “Iszdavike!” “Žmogžudį!” Jos ji
užtiko kai jis ėjo isz Szventos Aniuolu Marijos Bažnyczios, kur jis buvo nuėjės
is klausyti Misziu del Duke
of Aosta.
•□ o o

POLICIJANTAS
iFABRIKANTAS
PRAVARYTAS
N U SIS Z O V E
But Galejes Gauti
Pensija Už 8
Valandų

Buvęs taksu rinkėjas in
Saint Louis, James P. Fin
negan dar gali nusiszypsoti,
kai jis iszeina valdžios teis
mo korto, kur jis buvo pa
smerktas ant dvieju metu in
kalėjimą ir turi užsimokėti
deszimts tukstancziu dole
riu baudos. Užpakalyje jo
stovi jo advokatas.
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PHILADELPHIA, PA. —
William N. McAdoo, trisdeszimts devynių metu amžiaus
fabrikantas buvo surastas prie
Wissahickon upes negyvas.
Pohcijantaį sako kad jis save nusižudė. Jis paliko žmona
ir tris vaikus. Jo automobilius
buvo surastas apie treczia va
landa isz ryto netoli Fort
Washington. Automobiliaus
raktukai buvo automobilyje.
Szalia jo lavono policijantai
rado maža karabina, isz kurio
viena kulka buvo iszszauta.

GALI EIT IN PEKLA’
PHILADELPHIA, PA. _
Philip Murray, Plieno Darbi
ninku Unijos Prezidentas, kal
bėdamas per Plieno Darbinin
ku Seimą, Philadelphijoje, stacziai pasakė kad visa Plieno
pramone gali “eiti in pekla,’’
kiek jis paiso!
Jis trims tukstancziams de
legatu pasakė kad Plieno Fab
rikantai yra jau kelis sykius
sulaužė kontraktus ir kad ant
jo žodžio negalima pasitikėti.
Jis sako kad dabar nei jis, nei
jo Unija taip tiems ponams ne
leis sauva’iauti ir daryti kaip
tik jiems patinka.
Jis sako kad Unija kelis sy
kius nusileido ir stengiesi su
sitaikinti, bet fabrikantai vis
ka nors naujo iszsimislino ir
visa tvarka suardė.
Paskui jis kaltino laikraszcziu savininkus ir redakto
rius sakydamas kad jie, kaip
papirkti stoja už fabrikantus
ir szmeižia Unija ir Darbinin
kus.
Jis toliau sake kad fabriku
virszininkai ir savininkai ne
sutinka derintis, nors pas
Amerikos Prezidentas yra ke
lis sykius j u gražumu ir pik
tumu praszes. Jis net visa va
landa ir deszimts minucziu
kalbėjo.

V. L. Boczkowski, Editor and Mgr.
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Stacziai Isz Vengrijos NUSZOVE 5 RAU
TAS PATS PRIESUKILIMAI
DONU EROPLANUS
TUNIZIJOJE
SZAS, GENEROLAS
RIDGWAY SAKO
Pataikė In 8 Kitus;
Sprogstanti Bomba
100 Komunistu
Darbas Tas Pats,
Užmusze Keturis
• ------*
Nugalabinta
Korėjoje Ir
TUNIS, TUNIZIJA. — Ke
SEOUL, KORĖJA. — Ameturi žmones buvo užmuszti ir
Europoje

dvylika buvo sužeista, kai
SAN FRANCISCO, CALIF. bomba susprogo paczto kam
— Gen. Matthew B. Ridgway, bariuose.
pargryžes isz Rytu sako kad ' SzitaJs miestas yra po Pran
klausimas tas pats Azijoje, cūzijos priežiūra. Miesto tau
kaip ir Europoje, nes prieszas tininkai labai Prancūzams
prieszinasi ir kelia maiszta
tas pats.
priesz
ju valdžia.
Jis stabtelėjo San Francisco
Prancūzu armijos sztabas
mieste isz kur jis paskui va
paskelbė
karo stovi tame mies
žiuoja in Paryžių, Prancūzija
užimti Generolo Dwight D. Ei-Į te. Beveik kasdien kyla musenhowerio vieta, kaipo visu sziai, riauszes ir sukilimai.
Viena moteris buvo užmuszta
Europos armijų komandorius.
ir keli sukilėliai buvo nuszauUžklaustas kaip derybos ei ti per viena toki sukilimą.
na Korėjoje, jis nieko neatsa
Tunizijos žmones nori nusi
ke, sakydamas kad laikrasztikratyti Prancūzijos valdžios ir
ninkai tiek žino kiek ir jis reikalauja nepriklausomybes.
pats.
Jis sako kad jis jauczia kad
Tautu Sanjunga yra atsiekus MAISTAS
savo tikslą Korėjoje, nes yra
PABRANGS
sustabdžius užsipuolimą. Jis
sako kad nebuvo jo darbas su
CLEVELAND, OHIO. —
vienyta Korėjos kraszta, bet
Kasztu ir prekių prižiūrėtojas
tik užpuolimus sustabdyti, ir
ir valdytojas, El is Arnall pa
ta jis sako jis yra padaręs.
tvirtino tuos gandus, kad
Toliau jis paaiszkino kaip maistas pabrangs. Jis sako
dabar beda Japonams ir kaip kad už keliu dienu valdžia pa
silpna ir tiedna’fJ pramone,
vėlins sztorninkams imti dau
bet jis sako kad jis turi vilties
giau už daug daugiau visokio
kad Japonija sustiprės ir ap
tavoro, ypatingai maisto.
sieis be pramones su komunisKompanijoms bus pavėlinta
tiszka Kinija.
pabranginti maistas, ir taip
tas maistas bus brangesnis vi
MOTINA ISZGELBE- siems.
Jis pasakė prakalbas per di
JO 5 VAIKUCZIUS džios Super Market Institute
seimą. Jis per savo prakalbas
NEW YORK, N. Y. — Tris- pasakė kad visiems Amerikiedeszimts trijų metu amžiaus ciiarns iszeis biski brangiau
motina, Ponia Mary Moon, isz- ant maisto, kaip tai ant kavos,
gelbejo savo penkis vaikuczius ant vaisiu, ant daržovių ir ant
kai gaisras isztiko ju namus. kitu mažesniu daigtu.
Ji pati buvo labai apdeginta ir
Jis sako kad kompaniczni
buvo nuveszta in Norwegian sztorai, tie dideli kompanijų
ligonine. Visi vaikucziai iszli- sztorai dabar per pigiai viską
ko sveiki ir gyvi, acziu ju mo parduoda ir kad reikia jiems
tinai, kuri savo gyvastį state pavėlinti pabranginti savo ta pavojun, kad iszgelbejus savo vora.
vaikuczius.

Aklas Skaito
NETURĖJO
Malda-Knyge
PENKTUKO

Neteko Namu
HURON, S. D. — Už tai kad
neturėjo penktuko, tai Ri
chard Taylor ir Don Chuck ne
teko savo namu.
Fer deszimts minucziu jie
jieszkojo penktuko, kad galė
tu paszaukti ugniagesius per
telefoną, nes ju namai buvo
užsidegė. Kai jiedu susirado
penktuką ir per telefoną paszauke ugniagesius, jau buvo
per vėlai, nes ju namas jau bu
vo sudegęs.
Jiedu iszrokavo kad del sto
kos to penktuko jiedu prarado
tarp dvieju ir trijų tukstancziu
doleriu.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

New York Akliems Mo
kyklos mokinys, Peter Bar-,
nett, su savo pirsztais skai
to Žydiszka malda-knyge,
kad jis geriau susipažintu
su savo tikėjimo apeigomis
per buvusias Žydu szventes.

Labai budingas dypukas
atvažiavo in New York
miesto uosta isz Vengrijos.
Jis yra Lazlo Ivanich, kuris
buvo vienas isz vyriausiu
inžinierių Vengrijoje. Jis
yra pastatęs daug labai gar
singu ir didingu tiltu savo
tevyneje. Bet nauja valdžia
užvieszpatavo, nauja tvarka
buvo investa ir jis dabar tu
ri vėl isz naujo savo gyveni
mą statyti, naujume kraszte.

EROPLANAS
NUKRITO
3 Žuvo;’ 19 Sužeisti
j
RIO DE JANEIRO, BRA
ZILIJA. — Dvieju inžinu
“Vasp” eroplanas nukrito, užmuszdamas tris ir sužeisdamas
devyniolika. Lakunaš pagelbininkas ir du keleiviai buvo už
muszti. Kaip ta nelaime atsiti
ko dar nebuvo galima sužinoti.

PIKTA
RAUDONPLAUKE
Mandagus Policijantas
PHILADELPHIA, PA. —
Praeinantieji žmones mate kad
ta raudonplauke bėdoj e, kai ji
nesugekejo prastarduoti savo
automobiliu, apie asztunta va
landa, vakare.
,
Vienas policijantas, Joseph
Fusco, pamate ir, būdamas ne
tik geras policijantas bet ir
mandagus
“džentelmonas,”
priėjo jai padėti. Bet jis jau
isz tolo mate ir suprato kad ta
raudonplauke jau netinkama
draivyti automobiliu.
“Mano patarimas tau, Pane
le,” jis mandagiai jai pasakė
“yra kad tu paliktai savo au
tomobiliu ežia ir kad imtai ta
xi namo, ir rytoj sugryszk savo
automobiliaus.”
“Omano patarimas tau,”
atkirto ta raudonplauke, “yra
kad tu nekisztai savo nosies in
mano bizni!”
Gal policijantas Fusco nepatemyjo kad tos moteriszkes
plaukai tokie raudoni, gal jis
nežinojo kad beveik visos rau
donplaukes yra paszieliszkai
pikeziurnos. Kaip ten nebuvo,
bet jis nesitikėjo gauti toki pa
sveikinimą, kokio jis susilau
kė. Kai tik jis priėjo prie auto(Tasa Ant 4 Puslapio)

rikie ežiai lakūnai nuszove pen
kis Komunistu greitus “jet”
eroplanus ir pataikė in asztuo
nis kitus, kai jie susikirto su
jais Utarninke.
Tarp tu nuszautu Komunistiszku eroplanu Amerikiecziai
rado viena nauja kariszka eroplana, nuvardinta “Type 15
Jet.”
Asztuntoji Armija pranesza
kad daugiau kaip szimtas Ko
munistu buvo nugalabinta, kai
Amerikiecziai susikirto su tais
Komunistais prie abieju nu
statyto rubežiaus.
Amerikos Marinai paleido
Pirmos Koriecziu Divizijos
kareivius nuo frunto,- kur jie
yra iszbuve net asztuoniolika
menesiu.
Kitose vietose Amerikie
cziai lakūnai suardė daug ge
ležinkeliu stoeziu ir geležinke
lio susisiekimu.
O tuo laiku derybos del tai
kos ar nors del paliaubų nieko
nėra nuveikusios. Komunistai
vėl iszrado priežastį viską su
trukdyti, sakydami kad vienas
Amerikos eroplanas apszaude
viena vieta, kuri yra sulyg
bendro sutikimo, palikta kaipo
nei vieno neliecziama.

VYSKUPAI PER
SPĖJA KATALIKUS
ROMA, ITALIJA. — Rietu
Italijos Vyskupai perspėjo vi
sus savo žmones, kad yra mir
tina nuodėmė balsuoti už Ko
munistus ar j u draugus per
rinkimus.
Calabrijos Vyskupas yrą
tre ežias taip perspėti savo Ka
talikus. Pirmiau Sardinijos ir
Naples Vyskupai buvo panasziai savo žmones perspeje.

ALIEJAUS
STRAIKOS
Vis Eina Derybos;
Gazolino Ima
Pritrukti
WASHINGTON, D. C. —
Dar galo nematyti Aliejaus
Darbininku Straikoms.
Eroplanu kompanijos jau
yra sustabdžiusios daug savo
eroplanu, nes trūksta aliejaus
ir gazolino.
Kai kuriose vietose jau ir
automobiliams ima pritrukti
gazolino. New Jersey valstija
yra užėmus visus gazolino
sztorus ant savo naujo ir di
džio “Turnpike” vieszkelio.
Jeigu kur kas ketina toliau
važiuoti, tai patartina tankas
pilnas prisipilti gazolino. Ypa(Tasa Ant 4 Puslapio)
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latus kalbėjo. Ka žinojo ta ir klausykite ka asz jums pasa Ar tai jums geidaus kad pra No.158—Apie Kapitonas
kalbėjo, ir ko nežinojo taip-pat kysiu, tiktai pirmucziausia žūtu du szimtai penkis, de Stormfield Danguje; Pabėgė
PAVOGTI ARKLIAI kalbėjo, pertai jis visiszkai su iszmeskite isz savo galvos vi szimts vietoje užmokėti, penkis lė; Kasgi Isztyre; Prigantag
sokias piktas mislis.
deszimts?! Kur jusu galva, kur Vagis. 60 puslapiu, 20c.
vargo.
—
Asz
neturiu
jokios
pik

jusu iszrokavimas? Asz jums
— Kaip?
No.160—Apie Po Laikui;
Dauguma, biznierių dabar
tos
mislies.
sakau,
kad
su
jumis
negali
—
Nelaime
gurėjo,
ugnis.
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
Per Neatsarguma in Balta
visai nenori biznio daryti; jie
Gen. Omą r Bradley yra. pa
— ' Jau asz žinau. Asz jums žmogiszkai kalbėti, tarytum Vergija; Pusiaugavenis; VieszGrinczia, klojimas, kurtes, vis
laukia pažiūrėti kas bus isz to sakęs: “Jeigu norime laimėti
visai tykiai ; jeigu nors viena kas sudegė; yos pats su vai- tuojaus pasakysiu, viską pa ūkininkas didelis, pirmas visa pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
Plieno darbininku klausimo.
atomine ka.ra, tai turime taip žodi riktelsite, tai asz užsi- kais vienuose marszkiniuose sakysit!, kas yra jusu galvoje. me kaime, o kaip tik reikalas, Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
Jus sau mislinote, kad Janke tai jo galva kažin kur dingsta. Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
dirbti ir taip rūpintis, kad to- cziaupįu, ir daugiaus ne vieno spėjo Jsz'bęgti.
Daug daigtu atpigs kai tik
Per Staniulį szįurpuliai ,pe- lis eina iszvien su vagiais, kad O, Staniulį, Staniulį, pasaky dės ir Kitus Dangiszkus Kil
Prez. Trumanas ir jo 'vedamoji kia kara niekados nejpraside- i žodžio nesakysiu.
Jankelis su jais (pasipažysta, kit man, kur jusu galva yra? nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
rejo.
į — O asz tave in suda!
tu.”
valdžia nesikisz in bizni.
— Kur yra? Galva kaip li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Sudege, isztare pats Jus sau mislinate, kad gal Jan
— Duokit in suda, asz
buvo
taip ir yra, tik man rodos Apie 100 puslapiu35c.
kelis pats yra vagis.
jums neginu. Asz jusu arkliu sau.
Vienas vieszbutis New York
kad penkis deszimts rubliu
— E, ne!
— Tai matote kokia nelaiNo.166—Apie Simus MalJ. R. Van Cleave, atsisaky nevogiau; asz apie jusu ark
mieste buvo asztuonis sykius
tam
Žydukui
tai'butu
perdaug.
—
Asz
nei
nesistebiu
kad
visa
me!
Buvo
tyrinėjimas,
kiaus;
Iszklaus^ta Malda
damas nuo virszininko vietos lius nieko nežinau; o už apkal
apvogtas in viena diena.
—
Kaip
norit.
Asz
jums
turite
tokias
mislis,
pagal
jusu
komisija
buvo;
norėjo
dažinoti
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
in Piedmont kolegija, Demo bėjimu, už garbes nupleszima
rodyju
padaryti
taip
kaip
asz
menka
iszmanyma
taip
iszpuoisz
ko
toks
biiaurus
atsitiki

rest, .Georgia, kai ta kolegija i sūdąs baudžia.
0.172—Apie Duktė Mariu;
Prezidentas Trumanas sako,
mas', bet nieko nedažinojo. Tik la; kad jus turėtnte daugiaus .sakau.
priėmė pinigu skirtu-vien tik
Sruolis
Isz Lietuvos. 68 pusla
— Tai, ko-gi tu nori?
kad jis dirbs ir darbuosis taip
Staniulis
truputi
pamislino
iszmanymo,
tai
tuojaus
sužmones
taipu
saves
kalbėjo,
del baltu studentu, pasakė:
piu, 20c.
—8 Asz jau nieko nenoriu.
pat už Demokratu kandidate,
“Asz bijausi Faszizmo taip Turite norą paduoti in suda kad ta ugnis iszejo isz liežu prastute, kad tas dalykas visai ir tare i
No.173—Apie Talmudo Pa
kaiip kad jeigu jis pats butu
— Na, ka darysi? Važiuo
vio, isz ilgo liežiuvio. Ka žmo kitaip iszrodo.
pat kaip ir Komunizmo. O kai paduokite.
slaptys;
Du Mokiniu; Kam IsZkandidatas in prezidentus.
— Nagi, kaip?
nes kallba tai yra teisybe, ir
ju.
jus skiriate mokslą vien tik
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
— 'Na, na Jankeli, nepyk!
Labai gerai, labai ge
asz jums rodyju Staniulį, jeigu
— Kaip? Pirma, Jankelis
baltiesiams jus esate lygus
No.175—Kuczios Žemaites;
— Norite su manim geru
Abieju partijų politikieriai
norite ramiai gyventi ant svie daug važinėja po svietą; antra, rai! Asz matau, kad jus esate
Faszistams. ’ ’
Guclras
Piemenis; Isz Ko Susi
mu, tai asz jus pasigailėsiu.
sziais metais daug daugiau pi
to, ir nepažinti nelaimiu, tai Jankelis pažinsta visokius iszmintingas žmogus, kad asz
darė Anglis; Kaimiecziu Aima— Tai tu žinai, kur mano
nigu praleis del savo Rinkimo
sedekite tykiai ir in ilgas kal žmones; treczia, Jankelis jums taip sveikas bucziau! Tiktai
navymai; Eiles; Kokis Budais
arkliai!
Vajaus, nes televizija daug
bas neinsiduokite. Asz jums labai gerai kaip tikras dram da syki sakau jums ir per- Apgavikai Apgauna Žmonis;
— Asz?
daugiau kasztuoja. negu radi
sakau, kad kalbos tai ne ūki gas. Jankelis jokiu vagiu ne- sęrgszcziau, kad niekam nepa Prietarai ir Burtai; Juokai ir
—■ Tu, tu zinai!
jas.
ninko dalykas.
pažinsta, bet pažinsta toki sakoti nieko. Dabar toki kiau Paveikslai. 20c.
—, Ka daryti jeigu kas neStaniulis vela atsisėdo, pasi žmogų, kuris kiekviename rei rus laikai; daug visokiu iszdy-'
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
iszmano. Asz visai nežinau,
Kai mes skaitome hpie tuos
rėmė ant ranku ir užsimislino. kale duoda rodą. Yra tokia Žy keliu vaikszczioja po svietą,
Skaitymo
ir Raszymo. 25c.
kur
yra
jus
arkliai.
sukczius politikierius VaszJankelis vaikszcziodamas po delis. Jus mislinat, kad jis va visi jie ruko cigarus, neszioja
— Tai, kaip-gi tu mane
ingtone, mes turime vis prisi
kambarį, patika dainavo. Už gis pažinsta? Visiszkai nepa- su savim ugni; Dieve mylėk
gelbėsi
'
?
•
Kitokios Knygos
minti,, kad jie nebūtu gal eje ti
Eiksz, Vaikine!
pecziaus czirpe szvirpliai, o žinsta! Jis žino visokius budus gali būti negeras atsitikimas.
—
Tai
jau
mano
dalykus
1
.
kę pinigu sau nusisukti, jeigu
lauke uže vejas. Po valandėlei kaip juos gąsdinti, o jie jo lar Kas tai, ugnis kaime tai ne
Jeigu asz prižadu, tai ir pada
tokie patys sukeziai biznieriai Eiksz, vaikine nedrąsus!
Jankelis vėl eme kalbėti.
bai bijosi. Jus nuvažiuosite juokai. Visas kaimas gali, sau No.178—Tikrausias Kabalas
rysiu.
Kiek
verti
jusu
arkliai?
nebartu isz tu suktybių pasipi Eiksz, prisiglausk prie degangok Dieve pragaiszti, o už ka, arba atidengimas Paslapcziu
— Niu, Staniulį, ko jus pas ta Žydeli.
—
Pus-treezio
szimto.
nigavę.
Ateites sii pagelba Kazyrom.
velniai žino už ka!
czios krutinės;
— Ar toli?
ežia sėdit? Jeigu norit gaudyt
—
Pus-treezio
šzimto
rub

25c.
'
■ ■ ■U
Asz tau sapnus, svajones
— Pusantros fnylios in
savo arklius, vytis vagis, tai
liu,
tai
gražus
pinigas,
ai
vai!
Mes , jokiu pranaszyscziu
No.180—Kvitu Knygute
Staniulis viską padare taip
sidabrines
vykite tuojaus, nes1 bus per vė miesteli, jus ji ten rasite.
apie ateinanczius Prezidento Inkvepsiu tuoj... Matysi, kaip Niu klausykite Staniulį?
— O kaip ji paklausti, kaip kaip insake Jankelis. Atrado del Iszmokejimo' Pinigu Ligo
lu; o jeigu norite manes pa
— Klausau.
Rinkimus neketiname duoti,
Jekaus karcziama. su raudono niams. 35c.
puikus
klausyti, tai taįp-pat' reikia jis vadinasi? *
— Jus man turite duot de
bet tik szitiek noretuma paste Liks tau pasaulis, jo skruzdės,
l801/2—Kvitu Knygute
— Jums visai nereikia apie mis langių ycziopiis, szonine
klausyti tuojaus, ir padaryti
szimts rubliu.
bėti. Nors Republikonai dabar
žmones,
ulyczaite,
septintus
namus
ir
Draugystėms,
del Kasieriaus
taip kaip a?z liepsiu, nes pas ji klausti, ne vadinties jis nie
jau daug vilties turi ir tikisi Paskendę gelmeje laimužes ir
kaip nesivadina. Pats kelias brizgilą ant duriu pakabinta. nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kui jau galr'butiper vėlu.
— Už tai, kad asz jums
tuos rinkimus laimėti, jiems
malones.
pas ji nuves. Kaip atvažiuosi Nei žodžio netaręs, padėjo ant kimu. 25c.
Staniulis pasikasė galva.
pasakysiu toki žodi, ka vertas
butu in sveikata nepamirszti Matysi, kaip kitoniszka
stalo pinigus ir sugryžo namo
No.194—Trumpas
Katąli— Ka-gi man daryti, pa- te ant rinkos, tai ten pamaty
dauginusi ne deszimts rubliu.
•kad Demokratai dar nėra, mi
Naktis 'buvo tamsi, szalta, li kiszkas Katekizmas, pagal isyszviesa
site
Jekaus
karcziama
su
rau

klausė.
— O, o!
re. Reikia atsiminti kad vals Sužibs dausu skliautai, nak
jo; panaktiniai miegojo prisi guldima Kim. Pilianskio, su
— Tai jus vale, arba, gau- donomis 1 auginy ežiomis.
—
Pasakysiu
jums
toki
žo

tybiniai darbai yra Demokra
glaudė pastogėse. Staniulis ne nekurias Naudingais Padėji
ties žvaigždutes,
— Žinau.
dykite vąg+^jpo svietą, ar'ba
tu rankose. Yra iszrokuota, Tos meilios sznekucziuojan- di, toki sekretą, jus jau in an
O palei ta karcziama po de- galėjo užmigti, vartėsi lovoje, mais. 35c.
paklausykite mano rodos.
tra
in
treczia
diena
turėsite
kad kiekvienas valstybinis
mislindamas apie tai ar sugra
czios sesutes;
No.196—Stacijos arba Kal
— O kokia ta tavo rodą ? szinei eina maža ulyczaite, ži
darbininkas paveikia mažiau Kaip žus szirdies tavosios savo arklius arklydeje.
žins ar nesugrąžins jam jo ark varija Viesz. Jezuso Kristuso
note?
— Mano rodą, o mano rodą
Staniulis paszoko nuo suolo,
sia keturis balsus, votus. To
lius. Jankelis užtikrino, kad 15c.
rūkas ir tamsa...
— Žinau.
labai puiki rodą; už ja jus tu
tokiu valstybiniu darbininku Eiksz prie mane, vaikine ne akys jo eme žibėti, rankas irz
— Einate tai ulyczaite tie tas, kuris gyvena grinczioje su
No.197—Graudus Verksmai
rite man duot deszimts rubliu.
liose,
tarytum
norėdamas
nu

- dabar randasi pustreczio mili
brizgilu ant duriu, yra labai arba Pasibudinimas prie Apdrąsus!
ir
skaitysite
namus,
ka.
siog
— Jeigu žinocziau, kad
jono. Reiszkia, Demokratu Bijai tu mano žodžiu ir dainu tverti Jankeli už gerkles, bet
teisingas žmogus! ir kad jo žo mislinimo Kanczios Viesz. Mu
arklius
rasiu, tai gal ir dno- stovi po kairei pusei. Kaip su
tas
greitai
atszokoir
tarė:
Partijai užtikrinta apie devy
dis
vertas daugiaus nei auksas su Jezuso Kristuso. Knygute
žes,
skaitysite szeszis namus, tai
cziau.
Staniulį
!
—
Oi
Staniulį,
ni milijonai balsu be jokio va>- Bijai tu vakaro, myluojanczios
ir sidabras1, bet-gi 'Staniuliui reikalinga ant Gavėnios. Pa
— RascziauD Kas tai yra pamatysite septinta, o tame
Kad
Kokis
jus
neiszmanelis.
jaus.
nesimiegojo.
naktužes,
gal senoviszko būda, 15c., Pa
rasiu? Ar asz žinau, kur yra septintame yra priangis. Vie
asz
taip
gyvas
bucziau,
toki
Gaidgyste
Staniuliui
pasiro

Kur ji pasauli globia ir pui
nam
gale
gyvena
sziauczius,
o
gal
nauja būda, N,o. 197%, 25c.
Belgijoje beveik visi balsuo
neiszmintinga. žmogų da. savo jusu arkliai? Ar asz macziau kitame gale teipo-gi yra durys, dė, kad girdi kažin ka Vaikszkius laikus
No.198—.Gromata arba Mu
tuos vagis, ka. arklius pavogė?
ja per rinkimus. Visi darbinin
akyse nemacziau.
cziojant
ant
kiemo.
Greitai
už

Žilos senovės iszkiliai
o
ant
tu
duriu
kabo
brizgilas
1
,
ka musu Iszganytojaus Jezuso
— Tai už ka asz tau turiu
kai ta diena nedirba ir gauna
— Tylėk, asz tau sakau!
simėtės skranda iszejo laukan. Kristuso, peraszyta isz gromasapnuoja...
paprastas brizgilas.
mokėti?
už visa diena mokėti, jeigu jie
— Niu, nepraszykit manės
Palei arklyde stovėjo jo ark tos rastos grabe musu IszganyVai, nebijok! Dabar szirdis
— Brizgilas ?
— Ai vai, Staniulį, koks
eina balsuoti. Tie, kurie yra
kad
asz
tylecziau,
o
eriaus
pats
nustoja
— Niu brizgilas! Didelis liai suszile ir iszalke. 'Nežinia tojalis Jeruzolima. 10c.
jus neiszmanelis; yra už ka
iszvažiave, gali už' dyka, va
daugnesznekekite,
nes
isz
to

Liūdėti neramiai, dabar viltis
darytas brizgilas; niekad ne kas juos parvedė.
mokėti!
No.200—Eustakijuszas. Is
žiuoti traukiniais ir autobu
kios
sznekos
maža
nauda,
o
Akyse sužiba taip skaiszcziai
Staniulis dekavojo Dievui,
matėt
brizgilo
!
—
Kad
arkliu
sakai
nera

torija.
isz . Pirmutiniu Amžių
sais namo balsuoti. Kiekvie
kartais net, tegul Dievas myli,
ir maloniai,
kad atrado dingusi daigta, Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
—
Žinoma
macziau.
siu!
nas, kuris nebalsuoja tiiri už
Dabar užmirszta viskas siel būva nelaime!
— Jus atidarysite tas du nors tai kasztavo jam szeszias— O jeigu arkliai ras; tai
simokėti bauda, jeigu jis nega
No.201—Istorija apie Amži
— Kokia nelaime?
vartą, dejone,
ris ir ineisite in vidų. Ten sė deszimts rubliu ir daug ru- na Žydą. ’ Jo kelione po svietą
li priparodyti kad jis tuo laiku
—
Ar
asz žinau! Ant svie kaip tada?
Ir daug skaistesne daros
pesties.
Staniulis atsiduso. Jis nu dės sau vienas Žydelis.
sirgo ar buvo visiszkai isz
ir lipdymas apie Jezu Kristų.
to buna visokį atsitikimai. Asz
ateitis.
— GALAS —
— Ka-gi asz turiu jam sa
manė,
kad
Jankelis
ka
nors
ži

Pūkius
apraszymas. 2Q,c.
kraszto is'zvažiaves.
Eiksz prie mane! Tu pabuczia- pats pažinojau viena ūkininką no, kad be priežasties nekalba. kyti?
geras buvo žmogus, da ir tur
No.202—Novena, Stebuklin
vimo lipsznaus
•
—
Jus
ne
turite
sakyti
jam
Tarytum
tik
imtu
nutvertu
Žy

Prez, Abrahamas Lincolnas
Dar vis bijai isz savo nedrąsu tingas, tik viena feleri (klai dą. už gerkles ir isztraukti isz nei viena žodi. Jis toks iszmin- ^Pirkie U. S. Bonus! go Medaliko Dievo Motinos
yra pasakęs: “Jeigu asz stengda) turėjo, kad nemego laikyti
Garbei. 15c.
mo,
t.ingas
yra,
kad
tuojaus
isz
jus
jo
reikalingas
žinias,
bet
atsi

cziaus atsakyti visiems, kurie
No.203—Knygute, Tretinin
Dar vis nedrysti mano szirdin- liežiuvi. Daug kalbėjo, jis nuo- minęs Jankelio pasaka apie akiu pažins, kad jus vadinaKATALOGAS
yra mane aipszmeiže, asz netukių Seraphiszkas Officium. 15b
gumo,
ties Staniulis, kad esate ūki
ugni, sėdėjo tykiai.
reeziau nei biski laiko ka. kita,
KNYGŲ
Kad taip akis nuleidai...
— Piningu prie saves ne ninkas isz Kreiviem! kaimo,
LIETUVISZKAS
daryti.”
Kaip Užsisakyti Knygas:
Danguje
turiu, tarė, bet prižadu duoti kad jums atsitiko didele nelai
Jail, jau užgeso spinduliai
deszimts rubliu už ipatarima. me, ir kad jus atėjote pas ji Visi pirmieji Katalogai dabar
IEEU Užsisakant knygas isz
saulutes,
praszyti, kad jis gelbėtu jus yra negeri. Szis Katalogas
Ar užtikesi?
szio Katalogo, reikia paminėti
Jau lipa vis augsztyn menulis
— Ai vai, tokiam ūkinin jusu nelaimėje. Toks1 iszmin- užima visu anų vieta, todėl
Istorija Apie ...
Su
283
Paveikslais
tik numeri knygos. Pinigus
pasipūtės,
užsisakykite knygas isz
kui kaip Staniulis galima ir tingas jis yra!
“AMŽINA ŽYDĄ” O isz tavęs, deja, ne karto asz
siuskite per Pacztino Moni-Orszito Katalogo
160 Puslapiu
— Tai ka-gi man dabar da
szimta rubliu užtiketi, Ar asz
deri,
Express ar Bankino MoNeiszgirdau nei burianczios
No. 1952
bijausi? Asz nesibijau. Turiu ryti ?
8 col. ilgio, 5% col. ploczio
Jo kelione po svietą ir liūdimas
ni-Orderi, o jeigu norite pini
svajones,
— Nieko nedaryti. Nuva
Iszaiszkina sapna ir kas jusu žodi, tai vis tiek kaip ir
apie Jezu Kristų.
gais
siusti, tai reikia Užregis
Nei tu puikiu sapnu, kurie
ISTORIJOS, PASAKOS,
ateiteje stosis. Su priedu pinigus kiszeniiije turecziau. žiuoti in miesteli taip kaip pa
Per paczta, 25 Centai.
truoti laiszka su pinigais.
jaunai
sakiau, atrasti rinka, Jekaus
APYSAKOS, IR T. T.
— Na tai duok rodą!
planatu ir visokiu burtu.
Nepamirszkite dadeti
Mame seniau bucziiiodavo,
— Tuojaus, tuojaus, atne- karcziama, ulyczaite, septintus
Knyga in minksztos podievaž.
“Talmudo Paslaptys
No. 101—Kapitonas Velnias, deszimtuka ekstra del prisiunsziu truputi degtines, kad sau namus po kairei pusei, brizgilą
pieros virszeliuose. :: ::
Eiksz prie mane, vaikine ne
. . . Apie . . .
iszgertute ant nuliūdimo ir ant duriu ir ta Žydeli grinczio- Puikus apraszymas, d i d e 1 e timo kasztu.
Pinigai
reikia
siusti
su
drąsus ... Tave
Visi Moni-Orderiai ir Pini
je. Su Žydeliu nieko nekalbėti, knyga, 404 puslapiu, 50c..
kad jums szilcziaus butu.
ŽYDU TIKYBOS
užsakymu:
Asz
myliu
taip
szirdingai
ir
gai,
o ir visi laiszkai “visada
No.103
—
Vaidelota,
apysaka
ane
vieno
žodžio,
tik
padėt
Iszejo isz kamaraites, o po
:: PRISAKYMUS ::
karsztai,
turi Imti siusti vien tik ant
Tiktai,. . . $1.00 valandėlei sugryžo su boriku priesz ji penkis deszimts rub isz pirmutines puses szimtme- szio
Labai užimanti apysaka
Myliu
labiau
už
viską,
už...
adreso:
czio
iszimta
isz
Liętuviszku
liu
ir
gryszti
namo.
te, pripylė in stikleli degtines
Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Co.,
save.
— Penkis deszimts rubliu? užlieku. Su paveikslais^ 177 SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ir paduodamas Staniuliui tarė:
Adresas:
Mahanoy City, Pa., - U. B,
— Taip penkis deszimts! dideliu puslapiu, 35c., .
— Gerkite ant sveikatoj ir
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Kas Girdėt

Mokytojai ir mokytojos
Amerikoje gauna, apie tris
tukstanczius du szirntu devy
nios deszimts doleriu ant įnertu.

Pypkes Durnai

SAPNORIUS

“SAULE” MAHANOY CITY, FI.

:: Pavogti Arkliai::
TAMSI naktis. Menulis iri’
Klausyk kūmai, melde
žvaigždes pasislėpė po po langu Staniulis, gal da pa
tamsiais debesiais. Jau antra vytume, gal Pėdsakais susek
para krinta smulkus szaltas ly tume: peszczias asz nepavysiu,
tus. Kreivėnu kaime visur gal tu užsėstam ant savo ark
tamsu; pas vieno tik Jankeli lio. Gelbek kūmai: jau asz tau
karcziamoje mirga menkas ži- | kuom nors atlyginsiu.
būrelis. Ko jis teip vėlai mir- ! Žinoma reikia gelbėti; ka
ga ? Nieks apie tai butu nežino veiksi nepadėjęs; eikie tuom
jęs, kad ant rytojaus pats Jan tarpu prisikeik kitus kaimy
kelis nebutu papasakojęs vi nus ir nusiųsk pas szimtininka
siems, koki ypatinga atsitiki (szaltysziu).
ma turėjo. Isz vakaro Jankelis
Neilgai trukus jau visas kai
nusidirbęs, kaip pats sake, per mas buvo ant.kojų, visose grinvisa diena užžibino szaibasine cziose žibėjo žiburiai. Szaltyžvakute, atidengė Talmudą ir szius su žiburiu atbėgo pas
atsisėdo, idant dievebaimin* Staniulį. Paskucziausiai pabu
gaiš skaitymas save pastiprin do panaktiniu. Szianakt jiems
ti. Reikia teip atsitikti; užsnū laibai gardžiai miegojosi. Kur
do ir snaude ilgai teip ilgai, ežia, nesimiegos, kad isz vaka
kad kuomet visa szaibasine su ro Jankelis pavaiszino juodu
žibėjo; pabudo tik tada, kada i labai gardžia degtine, o ežia
kaime riksmas pasidarė.
da lyja, o lyjant ir be degtines
' O del ko pasidarė tas riks žmogui gardžiai miegasi. Pa
mas? Sztai del ko! Ta naktį vi budę abudu atbėgo pas Staniu
si Kreivėnu gyventojai gar lį. Szaltysius su žiburiu žiurė
džiai miegojo, miegojo ir pa- i jo in negyva szuni.
— Tai szuniui nuodu užda
naktiniai palindę pastogėje;
vė,
sako szaltiszius’.
vienam tik Staniulini nesma
gus sapnai nedave miegoti; pa
—- Teip,‘teip uždavė, paežiam vidurnaktyje palbudo, tvitino Staniuliene graudžiai
užsimėtė skranda ir iszejo ant verkdama. Da isz vakaro da
kiemo. Visur tyka: Staniulis viau jam bul vu ir duonos ir sai
jau norėjo atgal in grinczia kiau jam: eik Marginu dabok
gryžti, ugi tik sztai paklupo Margiau. O jis toks iszmintinant kažin ko minkszto. Pacziu- gas szuva buvo, kiekviena
pinėjo; jo szuva guli negyvas,- žmogaus žodi suprasdavo, o
matyt da nesenei nudvėsęs, nes dabar jam nuodu uždavė.
Szaltyszius pamatęs panak
da sziltąsi.
1
— Jėzus, Marija, Juozapai tinius suriko:
— O jus, gongalviai, kur
szventas, suriko Staniulis ir
s
greitai nubėgo pas arkliu kute. buvote?
— Kur busime žinoma kai
Czinpt, durys atrakytos; ati
daro ir klauso, negirdėt arkliu mą dabojome!
— Miegojote, gongalviai!
sziena ėdant. Savo ausimis ne
— Kur ežia miegosi, mudu
tikėdamas Staniulis rankomis
apgraibė visas tvarto kertas, su Antanu stovejova palei til
nėra. Nubėgo in st ulba eme ta, o žinote kur tiltas, o kur
knmczia barszkinti in Įauga ir Staniulio arklyde.
— Ir nieko negirdejote?
szaukt i:
—- Kur tau! Ka. ežia girdė
Ona, Jonuk, Mikuti!
Kelkitės, arklius ipavoge! Šlu si!
— Ir nematėte?
boje tuo jaus užžibino žibuti,
— Kur ežia matysi; ak pa
Staniuliene eme verkti, Jonas
rėkdamas nubėgo pas kute. tys matote kokia tamsuma,
Tuom tarpu Staniulis nubėgės nors akia iszdurk.
Ne szunes nelojo?
kele kaimyną.
— Kas ežia los; tokiame
— Kūmai, ai kūmai, kelki
ore
ne szuva nenori iszeiti isz
tės mano arklius pavogė!
— Kaimynas keldamasis po pastoges. O žmogus tai turi
eiti ant panaktes, nes jeigu pa
niurna:
— Del Dievo szvento, o ne eitu, tai turėtu sztriuopa už
mokėti: o szunui kas! Szuva
žinote kas pavogė?
— Isz kur žinosi, asz pats vaito nebijo.
— Um, am, murmėjo szal
da vos tik pabudau, atsiliepe
tyszius, ezion turėjo būti tokis,
Staniulis.
-— Niekas daugiau, kaip kuris pažinsta kiekviena ker
vagys tai padare. Jau vakar tele.
— Ir tiesiog pataikė ateiti
asz mislinau, kad kas nors bus;
in
Staniulio arklyde!
kažin koks svetimas žmogus
— Žinojo matyt kad Sta
važiavo per sodžių ir labai dai
niulio
arkliai geriausi!
rėsi. Tai nekeno daugiau kaip
— Teisybe sakote, tai ant
jo darbas.
perėjusio kermosziaus, už vie
na tik sartaja 130 rubliu siūle,
Pasiskaitymo Knygeles atsiliepe Staniulis.
— Pažiūrėkime in kur nu
Trys Istorijos
sivedė, pasakė szaltyszius'.
Apie Irlanda arba Nekaltybe
Sztai, ežia pro gala, kūtes
Suspausta; Robertas Velnias; pėdsakai eina, suszuko Jonas.
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip— Teisingai! Sztai žiūrė
korius liko Turtingu Ponu.
kite per daržus nusivesta;
Per paczta, 35 Centai.
sztai ir tvora iszardinta.
— O kad juos susuktu, kad
Saule Publishing Co.,
jiems rankos ir kojos nudžiū
Mahanoy City, Pa., U.S.A. tu už musu geryba, reke Sta
. -„į...
7
niuliene.
Velniszka Maluna,
— Sztai žiūrėkite, aiszkus
pėdsakai yra. Sztai ezion per
Stebuklinga Puodą,
upe perbrista.
Maluninkas Pabėgo
— O dalbai- ka, atsiliepe
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. Staniulis, reikėtų aplinkui per
tilta perbėgti ir toliaus pėdsa
Adresas:
ku jieszkoti.
— Kam. aplinkui, kad
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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ezion karsta, duokit tik man
žiburi asz tuo jaus perbrisiu,
kalbėjo Jonas ir paemes nuo
szaltysziaus žiburi, brido per
upe; bebrisdamas paklupo ant
akmens iszmete isz ranku žibu
ri, o pats visas žlapias, danti
mis nuo szalczio kalydamas at
gal sugryžo.
Ar asz ne saldau, kad ne
įkrisk, barėsi Staniulis.
Turbūt tau szalta, vaikeli;
eime in grinczia, asz drabužius
sausus duosiu, vadino ji Sta
niuliene.
— Teisybe sakote, kurna,
atsiliepe szaltysius, veskite
valka namo kuogreieziausiai,
jeigu turėti duokite laszeli

I5*********-*****-k***-k****+-»*
Daugelis poru apsiveda be
x
meiles,
Po tam, kada mirtis vienas isz
ju paima,
Tai tik tada atsidaro jiems
akis,
Jog ryszis moterystes buvo tai
gyvenimo privarta,
Ir ne karta likusi naszle
ar naszlys,
Yra dėkingu už ta laisvių,
Kuri davė jiems nauja
g-yvasti.
•h
Nekurie vedusi vyrai
varga turi,
Norint s dirba ir czedina kaip
priguli,
Bet kas isz to,
Jeigu niekszas boba,
Ka jos vyras uždirba,
Tai ji iszduoda,
Szeimyna ne žiuri,
Bile ji gerai turi,
O vyra už nieko laiko,
Nei valgio nepataiko.
Vis ant vyro plusta ir
nužurineja.
Ne dyvai kad taip
užauginta,
Nuo mažės prie pikto
pripratinta,
Nes koki tėvai, toki ir vaikai
Gyvuliszkai augintas,
Gyvuliu bus,
Iki smert tokiu ir pasiliks.
Taip mano mieli,
Jaunos ir seneles,
Turite iszmokti gyventi.
Savo vyrelius paguodokite,
Ba per savo vyra,
Gera buvimą turite,
O be vyro varga velkate.
Ne viena po smertei dabinasi,
Priesz visus jauna statosi,
Isz ko visi juokėsi,
O net ir biaurinasi.
Už keliu menesiu moterėlė
pasileidžia,
Taip, galva žemyn nuleidžia.
Tada ir apie savo mirusi
vyrelio atsimena,
Ir tada bobele pakutavoje,
Numirėli vyra už kitus
garbavoje.
k
*
k
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Daug yra tokiu,
Netikusiu nieksiziu,
Ka lajkraszczius vagineja.
Nuo paczto Įminėja.
Kaip toki pagausite,
Tai gerai atmuszkite,
Arba pas skvajeri nutempkite,
Pusėtinai nu'bauskite.

degtines, kad Dieve mylėk
priepuolu neužpultu, o mes ei
SAPNAS MOTINOS
sime in kaima pražyli kaimy
nus, kad vagis vytu.
Po valandėlei keliolika vy
ru, po kelis iszjojo in visas pu
ses gaudyti veja laukuose.
— Vertėtu
paklausinėti
Jankeli! Tarė szaltysius.
— Ar ka mislinate ant jo*
jo, paklausė Staniulis.
— Mislinti nemislinu nie
ko, bet vis-gi tokis gali szi ta,
žinoti; žinai szinkorius.
— Tai eikiva.
Karcziamoje jau rado kelis
vyrus. Žinia, apie tai, kad Sta
niulio arklius pavogė nedave
jiems miegoti, žingeidavo vis
ką žinoti, o kur geriausia gali
— Na ka?
dažino’ti jeigu ne karcziamoje.
— Iszmintis yra. tai gerais
Jankelis pamatęs szaltysziu, daigtas, bet yra. toks asztrus
nelanko kol pradės ji kvosti.
kaip peilis, galima jiiom ir ki
— Ai vai, ai- vai, suszuko ta pažeisti, bet ir pats gali intokia nelaime tokia didele ne sipja.uti.
laime; dabar visiems reikia, bi — Delko tai Jankelis kal
jotis! Kas dabar gales ramiai ba?
miegoti ? Asz pats nežinau ka
— Niu taip sau. Man kar
daryti su savo bėrąją; nežinau tais ateina in galva iszmintinkokia spyna ja užrūkyti.
gi žodžiai: asz juos mėgstu pa
Ar kas svetimas nebuvo kar sakyti geriems žmonėms. Asz
cziamoje, paklausė szaltyszius. turiu ant savo galvos daug vi
— Buvo ir svetimi, tuojaus1 sokiu reikalu. Mat, žmones
palaukite, duokite atsiminti. skundžiasi, kad karcziamoje
Isz tos baimes visai galva su- szalta, asz privalau pataisyti
simaisze. Buvo, kurgi nebus; kamina, aplipinti kakalį. Ar
asz jums pasakysiu net kas va tai dyvas, kad asz turiu molio
kar vakare per kaima perva priangyje. Asz ir jums rody*
žiavo.
cziau einant per priaugi apsi
— Na-gi kas?
dairyti, nes galite parpulti ant
— Tuoj. Važiavo daktaras krūvos molio.
isz Usaicziu; ponas isz Brastų
Botam szaltyszius jau nekal
važiavo, klebonas isz Lausiu bėjo apie moli.
taipo-gi sau važiavo, sudžia
;— Nelaime mano dūsavo
važiavo, daug važiavo.
Staniulis, kad nors vagis pa
— Važiavo! Maža ka va gautu.
žiavo. Ak ne daktaras, nei kle
— U-gi ar nujojo kas vy
bonas nevažiavo arkliu vogti. tis, paklausė Jankelis.
Kas man galvon? Jus klausi
— Kur ne jos. Nujojo kai
te, kas važiavo, tai asz jums ir mynai, nujojo geri žmones.
pakau kas važiav(į__
-— Ir ko jie nujojo?
— Tu gerai žinai, apie ko
— Žinoma, vagis nusivijo.
kius svetimus asz kalbu.
— Kaip-gl jie juos vysis?
—. Ugi, ponas szaltysziau,
— Vieni nujojo vienu ke
tarė Jankelis, ne sznekekit liu, kiti kitu, gal ir pavys.
taip; jus žinote, kad asz nieko
-— Nežinau! Tie vagys taip
ne žinau, ko jus norite nuo bed- pat turi savo iszmislus. Kas
no Žydelio ?
jums sake, kad jie jos keliu?
— (Klausti juk vale. Ak tu
— Tai kaip?
visa nakti buvai namie.
— Gali dirvomis arba gi
— Būti tai asz buvau. Tu
riomis. Pernai kaip dvaro ark
rėjau da-gi toki atsitikima,
lius pavogė, ponas taip-pat lie*
kad norėjau papoteriauti isz
pe vytis. Kumecziai iszjojo in
knygų ir užsnūdau.
visas puses, ai vai, už deszimts
— Tai butu ezion atsitiki
myliu, ir ka rado, arkliu ir
mo!
■
isziandien nėra.
— Ai vai, visai kiaurus at
—- O mano gal ras!
sitikimas, visa szaibasine suži
— Asz jums labai velyju;
bėjo, galėjo net namai užsideg
bet asz jums sztai ka pasaky
ti.
siu,
iszgerkite jus sau sznapso.
Szaltyszius dirstelėjo in
— Nesinori!
Jankelio kojas paskui in akis
— Ka ežia žiūrėti nenoro;
ir paklausė.
— Kur tai Jankelis, taip
sau batus iszlpurvino ?
— Batus!
arba pradžia
— Taip batus!
— Niu, kaip asz iszgirdau
SKAITYMO
toki riksmą, tai tuojaus isžbe...ir...
gan laukan, na, o laukei purvy
nai, nes jau dvi paros kaip ly
RASZYMO
ja. Sztai ir visas dalykas.
— Taip tai taip, asz žinau,
kad palei kareziama purvynas
bet purvynas juodas, o ant
Jankelio batu molis.
— Ui, ponas szaltysziau,
asz jums sztai ka pasakysiu:
kas jums isz mano batu? Yra
molis tegul sau būna molis. Ar
yra kur ukaruose paraszyta,
kad nevalė turėti moli ant ba
tu?
Szaltysius tylėjo ir kažin ka
mislino. Jankelis dasiprotejo,
64 pus. Did. 5x7 col
kad apie ji eina pasirūpino ki
Dabar Po 25c.
taip iszsiteisinti.
— Niu, ponas szaltysziau,
SAULE Publishing Co.,
paklausykite ka asz jums pa
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
sakysi, tarė Jankelis.
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SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA ...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szvencziausios,
mieganezios
ant kalno Alyvų, žemei
Batanijos,
bažnyczioj
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

asz statau; ir szaltyszius iszgers su mumis; nuo tokio nu
liūdimo tai geriausias vaistas.
Iszgere po kelis stiklelius,
po tam szaltyszius pakilo na
mo eiti.
— Eisiu jau namo, da va
landėlė prigulsiu; o jums kū
mai velyju, kad savo arklius
atrastute.
— Acziu už gera velyjima;
reikia turbūt ir man draugia
eiti.
Jankelis truktelėjo Staniulį
už rankoves ir mirktelėjo aki
mis.
— Arba, tarė Staniulis pa
matęs ženklus Jankelio, tu kū
mai eik viens, o asz da ezion
liksiu, palūkėsiu, gal kas, sugryž, gal kas važiuos, tai pa
klausiu ar neinate vagiu;
— Jusii vale kaimyne, pa
likite.
Szaltysziui iszejus, Jankelis
pakvietė Staniulį in savo kam
barį.
— Klausykite, tarė, jus
Staniulį geras žmogus, man jus
gaila.
Staniulis atsiduso.
—- Pasakykite, gaspador,
kiek verti justi drkliai?
— Mažiausia 250 rubliu.
— Ai vai, daili suma, kad
asz taip/gyvas bueziau graži
suma. Kad tai asz tiek pinigu
turecziau savo kiszeniuje.
— Tai-gi užtai ir gaila;
kiekvieno gyvuolio gaila o da
tokiu.
— Asz jums sztai ka pasa
kysiu. Jus norite rasti savo
arklius?
— Tu isz kur žinai ? Kas
tai yra žinai? Jums tarytum
galvoj maiszosi! Asz klausiuar norite atrasti savo arklius,
o jus darot ermideri, darote
riksmą. Ar asz jus prasziau
daryti riksmą?
— Na kaip-gi ?
— Jeigu norite, kad asz įsu.
jumis kalbeeziau, tai sėdėkit©

vistįek turi atvykti Rumunijos
kvota, nes kvotos numeriai iSzduoti pagal gimtines szalies.
Svarbu žinoti Kanada netu
ri kvotos. Asmenys gimė Ka
nadoj ar kitose Vakaru Hemis
pheres (pusskritos) nepriklau
somos^ szalyse gali vykti in
Suvienytos Valstyses be jokiu
kvotų suvaržymu, jeigu tik
prisilaiko prie visu kitu reika
lavimu..

Kaip Gauti Gimimo
Metrikus
Klausimas — Kaip asz galiu
gauti savo gimimo metrikus?
Jie man labai reikalingi, nes
noriu parsitraukti savo žmona
in Amerika isz Europos.
Atsakymas — Jeigu gimei
Su vien. Valstijose, pasiusk
praszyma “Bureau of Vital
Statistics’’ sostinėj valstijos
kur gimei.
Reikia pasiusti
pilna varda, diena ir vieta gi
mimo, rase, tėvu vardus, ir t.t.
Jeigu kokios nors priežasties!
gimimo cęrtifikatas (paliudinimas) nebuvo užregistruotas,
“ Vital Statistics Bureau” pa
sius Tamstai inrodymus kaip;
pasiusti taip vadinama ‘Delay
ed Birth Certificate.’
■Gimusiems Užsienyje, reikia
kreiptis in Immigration and
Naturalization Service, Wash
ington 25, D. C., su praszymu;
pasiusti gimimo cęrtifikatas
nes jis turėtu būti dalis tavą
imigracijos užraszis paliudinimo. Szitokia aplikacija reikia
iszpildyti ant Blanko Form G76, kuria galima gauti isz, bet
kurios Immigration and Natu
ralization instaig’os.
—C.
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Kanadai Nercik
Kvotos
Klausimas— Mano pussese
re dabar gyvena Kanadoj. Ji
gimė Rumanijoj. Isztekejus
už Kanadieczio. Ji nori atvykti
in Amerika (U.S.). Ar gali
atvažiuoti Kapados kvota?
Atsakymas— Pussesere ingijo Kanados pilietybe tik jeiT
gu ji isztekejo ir gyveno Ka
nadoj priesz 1947 metuose,
Sausio 1-ma diena. Kitaip, ga
li ingyti Kanados pilietybe tik
naturalizuodama (apteikimas
ukesystes tiesomis). Bet jei
gu ji ir butu Kanados piliete,

Adresas:
SAULE - Mahanoy Cityj ?»»

“SAULE “ MAHANOY CITY, PA.

ŽiniosVietines
— Sekantieji angliakasyk~los mokėjo savo darbininkams
szia sanvaite: Gegužio 13 —
Locust; Gegužio 14 — Packer
Nr. 5 ir Mammoth; Gegužio 15
— Continental, Midyalley,
Germantown, Hammond, Kohinoor, Gilberton, Morea, Rapplier ir Saint Clair.
— Subatoj pripuola Szv.
Paskalio, Iszpažintojo. Tauti
nes Szvente: Mindaugas. Ne
priklausomybes diena Norve
gijoje. Ii- tą. diena: 1875 metuo
se mirė Vyskupas M. Valanczius.
— Vietinis kareivis, Sgt.
Louis Stabler nuo 712 E. Rail
road uįy., mieste, likos sužeis
tas, ii' jo pati Cecilija užmuszta automobiliu nelaimėje, Ne
dėlios ryta arti Richmond, Va.
Tyrinėjimas parodo kad ju au
tomobilius nubėgo nuo vieszkelio ir. trenkė in medi. Karei
vis Stabler su'paezia gyvena
Fort Jackson, So. Carolina.
.

I
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— Kita sanvaite: Nedelioj
pripuola Penkta Nedelio po
Velykų. Szvento Felikso. Tau
tine Szvente: Ryte. Taipgi ta
diena “Asz Esu Amerikietis
Diena.” Ir ta diena: 1950 m.,
szesziolika Amerikos lakunu
žuvo kai ju eroplanas nukrito
in Azores Salas; 1935 m., Rusi
jos didžiausias eroplanas
“Maxim Gorky” nukrito ir
sudužo netoli nuo Maskvos,
Keturios desziiftts asztuoni
žmones žuvo toje nelaimėje, jis
su kitu eroplanu susimusze pa
dangėse. Eroplanai nukrito ir
sudužo; 1804 m., Napoleonas
Bonaparte paskelbė kad jis
yra Prancūzijos Imperatorius.

— Panedelyje' pripuola
Szvento Petro Celestino. Tau
tine Szvente: Skaistuolis.
Taipgi ta diena: 1643 metuose1
pirmutine Amerikos Konfe
rencija sudaryta.
— Utarninke pripuola Szv.
Bernardo. Tautine Szvente:
Szviedris. Ir ta diena: 1942
m., Amerikos Laivynas ir Ma
rinai paskelbė, kad jie ims ir
juodukams, nigierus. Tai pir
mas sykis Amerikos istorijoje
kad juodukai butu laivyno
imami; 1550 m., mirė Didžiozsios Lietuvos Kunigaikszczio
Augusto žmona, Gertule, Lie
tuvos Kunigaikszte; 1946 m.,
Booth Tarkington,
garsus
Amerikos raszytojas pasimirė,
jis buvo sulaukės septynios deszimts szesziu metu; 1750 m.,
gimė Stephen Girard in Bor
deaux, Prancūzijoje, jis tapo
vienas isz bagoeziausiu žmonių
Amerikoje, jis insteige mokyk
la Naszlaicziams, kuri ir sziandien yra viena isz garsiausiu
visoje Amerikoje. St. Girard
buvo Katalikas, bet del kokia
ten nesusipratimo jis susipesze
su vienu kunigu ir viską mete.
Kai jis pasimirė, advokatai
per kelis menesius ar per isztišus metus skaitė ir svarstė jo
palikta testamenta, kuris dar
ir sžiandien iszkelia visokiu
klausimu ir nesusipratimu. Jo
paliktas turtas labai daug že
mes užima Pennsylvanijoje;
1932 m., Amelia Earhart Put. nam iszskrido isz Harbor
Grace, Newfoundland, ir nusi
leido in Culmore, North Ire
land, ji buvo pirmutine moteriszike pers'krist Atlanto ma
res viena. Vėliaus ji dingo Pacifiko vandenyse ir niekas

daugiau apie ja ar jos likimą pirma in Skotlandija, o in ke
letą metu po tam atvyko in
neiszgirdo.
Amerika, apie penkios de— Puldamas nuo murino
szirnts metu atgal. Kitados gy
sienos, penkių metu senumo
veno Shenadoryje, o 1915 m.,
vaikutis, Jurgutis Rudis nuo
apsigyveno Kulpmonte. Velio
539 W. South ui y., likos su
nis per daugelis metu dirbo
žeistas in kaira ranka. Gydosi
angliakasyklose, po tam užsi
namie.
dėjo groserini bizni. Prigulėjo
— Pennsylvania Power ir prie Lietuviu Citizens Kliubo.
Light, Elektrikos Kompanija, Paliko savo paezia Rozalija;
pranesza, buk uždarys savo trys dukterys; sunu ir keturis
ofisą mieste, 38 East Centre anūkas. Laidotuves invyko Se
uly., Gegužio (May) 24-ta die redos ryta, su Szv. Misziomis
na. O pradedant nuo Gegužio Szventos Marijos bažnyczioje
26-ta diena visi elektros biliai 9:30 valanda, ir palaidotas in
turi būti mokami in H. J. Hei parapijos kapines.
ser & Co., sztora, 27 E. Centre
ulyczios.
Washington, D. C. — Balan

Shenandoah, Pa. — Staiga
susirgo savo namuose, gerai
žinomas Paul C. Naylor nuo 11
N. West uly., Prezidentas Mer
chants National Banko rnies^te, likos nuvežtas in Locust
Mt. ligonbute Panedelyje vie
nuolikta valanda nakti, o Seredos ryta 7:38 valanda pasi
mirė. Velionis turėjo 65 metu
amžiaus, buvo Babtistas ir
Masonas. Paliko paezia, du su
nu ir anūke. Laidos Subatoj
1:30 valanda popietu.
— Ponia Elzbieta Balutis,
isz Rapphannock, ana diena
puldama trapais žemyn in skie
pą savo namuose, likos sužeis
ta in galva, kaira koja ir nu
garkauli. Gydosi Ashland ligonbuteje.
Frackville, Pa. — Jonas Stefankieviezius, nuo 4-th ir
Spring uly., likos surastas ne
gyvas savo namuose Subatoje.
Gimė Lietuvoje. Kitados gyve
no Shenadoryje ir Maizevilleje
o 1924 metuose apsigyveno
Frackvilleje. Prigulėjo prie
Susivien. Lietuviu Am. Velio
nis vedes du syk. Jo pirmutine
paezia Mikalina Stelevage, mi
re, o szitos vedlybos likosi se
kanti: du sunu: Jurgi ir Joną
isz Philadelphia, Pa., trys
dukterys: Ona, pati T. Navitsskio ir Helena, pati Jono Su
rinko isz miesto, ir Margareta,
pati Fred Orban isz Philadel
phia, Pa., taipgi des'zimts anū
kus. O isz antros vedlybos,
(Agnieszka Burkauskiute) pa
liko sekanezius: po-vaikus, du
sunu: Antana ir Petra Pulakaieziai isz Philadelphia, Pa.,
keturios dukterys: Anele, pati
Koweker; Ona, pati Jono Kū
gio; Mare Coughlin ir Matil
da, pati Jono Buskieviczio.
Laidojo Utarninko ryta, su
apiegomis Apreiszkimo P. M,,
bažnyczioje, 9:30 valanda ir
palaidotas in Szv. Jurgio pa
rapijos kapines Shenadoryje.
Graborius V. Bartaszius laido
jo.

Mahanoy Plane, Pa. — John
J. Kenney, 43 metu amžiaus, li
kos mirtinai sužeistas Seredos
ryta, apie 5:45 valanda, kai jis
puolė nuo eihanezio freit-karo
po ratais ant Readingo gele
žinkelio arti miesto. Jo kūnas
likos surastas per William
Sell, Jr. Velionis paliko savo
tęva ir seseri. Prigulėjo prie
Szv. Juozapo parapijos Girardvilleje, ir Amerikos Legio
no.
. •
*
■•
Kulpmont, Pa. — Stanislo
vas Aleksa, pasimirė pereita
sanvaite Subatoj popietu, in
Geisinger ligonbute, Danvilleje. Velionis sirgo per koki tai
laika., ir likos nuvežtas in li
gonbute dvi dienas ipriesz mir
ti. Gimė Lietuvoje, atvyko

džio (Apr.) 28-30 d.d. BALFo
pirmininko pareigas einanti
Alena Deveniene, BALFo iždi
ninkas A. S. Trecziokas, Balfo
direktorius Prelatas J. Balko
nas ir Adv. K. Paulus aplanke
Vaszingtone 23 Kongresmanus
Kongreso juridines komisijos
(Committee on the Judiciary)
narius, ir juos prasze remti
musu ir kitu organizacijų pa
stangas dar szioje Kingreso
sesijoje pravesti instatyma,
kuris leistu 3 metu laikotarpy
je 300,000 žmonių isz Europos
atvy kti iszimties keliu in Ame
rika. Taip pat delegacija supa
žindino juos su Lietuviu pa
geidavimais inneszti in instatymo veikimą kai kuriuos pa
keitimus, pavz. del datos. Vei
kime numatyta, kad tiktai pa
bėgę po 1945 m., Gegužes 8 die
nos iszKomunistu
užimtu
krasztu gales tuo instatymu
naudotis. Lietuviai suintere
suoti, kad szi data butu pa
keista 1939 m., Rugsėjo men.,
nes tada prasidėjo Sovietu Ru
sijos užpuolimą ir jau tada
žmones pradėjo įbėgti nuo ju
persekiojimu. Szis datos pa
keitimas suteiktu galimybe ątvykti in Amerika taip pat
tiems Lietuviams, kurie nespė
jo pasinaudoti DP Biliumi, o
kurie pasitraukė isz Lietuvos
priesz 1945 metus.
Buvo kontraktuotas pats
Komisijos pirmininkas ir HR
7376 Biliaus inneszejas Kongr.
E. Celler ir tos komisijos subkomiteto pirmininkas Kongr.
Francis E. Walter. Lietuviu
delegacija 'buvo Kongresmanu
labai skiltai priimta ir jie už
tikrino, kad svarstant Biliu
bus atsižvelgta in Lietuviu pa
geidavimus. Taip aplanky
tiems Kongresmanams, taip
kitiems komisijos nariams,
kuriu tuo metu Vaszingtone
nebuvo, delegacija paliko Lie
tuviu pageidavimus rasztu.
Gegužes (May) 14 d., Kon
greso juridine komisija numa
to pradėjo del szio instatymo
projekto HR 7376 vieszus ap
klausinėjimus ir BALFo at
stovai papraszyti duoti savo
parodymus.

ALIEJAUS
STRAIKOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
tingai jeigu kas ketina važiuo
ti ant tu ilgu ir didžiu vieszkeliu, kur negalima pirktis dau
giau kaip penkis gorezius ant
sykio.
“N O VE NA’ ’
Stebuklingo Medaliko
Dievo Motinos Garbei,
per paczta 15 Cts.
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POLICIJANTAS
PRAVARYTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

$2,570.00 ant metu iki gyvos
galvos.
Gembleris Gross sako kad
szitas policijantas yra vienas
isz szimto tokiu kurie imdavo
didelius kyszius nuo jo ir nuo
jo draugu, kad jiems butu pa
vėlinta vesti savo isz pinigu
loszimo biznius.
Kiti intarti policijantai bus
vėliau teisiami, bet szito policijanto, Evans teismas nebuvo
galima būti atidėtas, nes jis
butu galejes vidurnaktyje pats
atsisakyti ir tada policijos
sztabas ar policijos teismas ne
būtu galejes prie jo prikibti, ir
jis butu gavės savo ta pensija.

FABRIKANTAS
NUSISZOVE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pribuvo jam in pagelba. Bet
kai tik ji užmatė tu kitu policijantu raudona automobiliu, ji
vėl szvystelejo su savo kumszczia, ir vėl tam nabagui per
. . . KVIETKININKAS
jau ir taip skaudama nosi.
Szita syki net ir kraujas iszKvietku Del Visokiu
tyszkejo.
Pareikalavimu Už Žemiausias
Visi trys policijantai vos, ne
*
Prekes
*
vos, prikalbino ta moteriszke
in savo automobiliu ir nugabe Sutaiso Dailius Bukietus Del
no ja in policijos stoti. Vyras
Vestuvių, Ligonbucziu,
kuris buvo su ja nebuvo suim
Laidotuvių, Kapinu ir 1.1.
tas, bet raudonplauke Pone
Ashley gavo pernakvoti kalė
Telefonas 764
jime kad iszsipagiriotu. O po
licijantas Fuco nuvažiavo in
616 W. CENTRE STR.,
Jefferson ligonine kad jam no
MAHANOY CITY, PENNA.
si pataisytu.

JOHN KOVAL

:: JUOKAI ::

Sude
Sudžia — Kiek ponele tu
ri metu?
(Mergina kaipo liūdintoje
ne norėjo sakyt.)
Sudžia — Ne vilkink su
atsakymu, ba jeigu ilgai vil
kinsi, tai busi senesne!

mobiliaus lango ji jam reže
staeziai in nosi.
Kadangi mandagumas nie
ko nepagelbejo, jis pasiszauke
Sžiandien Kitaip
kelis kitus policijantus in tal
ka. Raudonplauke stovėjo, ar
Vincas — Tik po szimts
tikriau sakant, svyravo szalia velniu, tie j e elekrikai nie
policijanto Fusco, rodos gana kam netikia, nuolatos gesta!
ramiai kai kiti policijantai
Magde — Dabar tai rūgo-

ji ant tamsumo, o kaip bu
vai kavalierium, ir ateida
vai pas mane, tai tau buvo
per szviesu. Veluk nerugok,
o prisiartyk areziau!

Gali Būti
Mariute — Kaip tu mislini duszuk, ar musu Vincu
kas turi szirdi mano ar ta
vo? Klause pati savo vyro.
Antanas — Asz mislinu,
jog tavo!
Mariute — Del ko?
Antanas — Asz da turiu
mano szirdi, bet tu suvis ne
turi!

your invitations and
announcements must
be flawlessly
correct!
,

me

created by

. . .

■egency

Naturally, they're important to you! That’s why we want you
to see these invitations for yourself. And please don't let that
costly look mislead you . - the magic is in the making of these
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a
very special process! Feel the creamy quality of the papers!
Check the perfect form of these invitations with people who
really know! Come in! We will be happy
__
to show you the "Flower Wedding Line."
e have
. in, ewcVo^c
match'’1?
, ,
response card-

Tik Po Dvideszimts
Kapeikų!
Petras — Jonai, te užsirū
kyk cigara!
Jonas — Po kiek kasztuoja vienas?
Petras «- Po deszimts ka
peikų !
Jonas — Asz broliau kito
kiu nerūkau, kaip tik po
dvideszimts kapeikų!
Petras — Tai užsidegk du
ant kart!

Lietuvos
Generolinio Konsulato
New York Pajieszkomi
Asmenys
Adomaitis isz Osziu kaimo,
Klovainių parapijos.
Bajoras Jonas, isz Suvalkų
Kalvarijos.
Balcziunaite, isz Osziu kai
mo, Klovainių parapijos.
Bergas, Jonas ir jo žmona
Peseckaite, Adele.
Deveika, isz Klovainių.
Dilis, Vincas, isz Kilbeszit
k., Babtų valsczio, Kau ap.
Kuczinskis, Petras, isz Tve
rų vi., Telsziu ap., Baržuvaieziu kaimo.
Mielielkevicziutes, Sofija ir
Veronika, isz Kauno-Szancziu.
Mitkeviczius, Vladas ir jo
sesuo Mitkevicziute, isz Stonsieziu k., Kurtuvenu parap.,
Sziauliu ap.
Peseckaite-Bergiene, Adele,
ir vyras Bergas, Jonas.
Petrauskas, Rufinas isz Jutiszkiu k., Pumpenu v., Pane
vėžio apskriezio.
Simonaviczius, Stanislovas,
isz Igariu k., Mosėdžio v., Kre
tingos apskriezio.
Urbonas, isz Karklines k.,
Klovainių iparap.
Vaicziulis, Antanas, isz Klo
vainių.
Williams, Viktorija.
Jieszkomieji arba apie juos
žinantieji maloniai praszomi
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St.
New York 24, N. Y.

mtorm-al-

^Pirkie U. S. Bonus!

Saulę Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Phone 744-J
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