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11 ARABU
NUŽUDYTA

Eroplanams Laivas

D. MAC’ARTHURIO
BĖDOS
WASHINGTON, D. C. —
Vaszingtono ponai ir Karinin
ku Sztabo virszininkai dabar
visa kosere reke, kad jeigu Ge
nerolas Douglas MacArthur ka
žino apie Korėja ir ta nelemta
Korėjos karo iszriszima, tai jo
pareiga stoti ir viską pasakyti.
Tai skamba labai skardžiai,
ir, rodos, teisingai. MacArthuris gauna alga isz Armijos, ,o
Armija jam moka su musu pi
nigais. Tai jeigu jis ka nors ži
no tai jis turi pasakyti, nes
toks jo darbas, tokia jo parei
ga.
, Mes atkartuojame, kad tai
labai skardžiai ir teisingai
skamba. Bet tik stabtelkime ir
pažiūrėkime, kur MacArthuris
dabar stovi, kur jis dabar atsi
dūrė;
’ Ne taip seniai Generolas
Douglas MacArthuris iszdryso
pasakyti ka jis žinojo, ir Trumanas, taip sakant, jam per
snuki davė, ji pravarė isz jo
augsztos vietos ir visokiais žo
džiais ji iszkoliojo. Vaszingtono ponai ir Karo Sztabo virszininkai, kaip aveles Trumana
pa sek e ir MacArthuri pasmer
kė.
Kas dabar bus jeigu Genero
las MacArthuris vėl bus gana
kvailas tiem patiems ponams
vėl prasižioti ir pasakyti ka jis
žino? Jis labai greitai gali ne
tekti savo karininko vietos ir
algos ir gali atsidurti, kaip ir
kiti paprasti kareiviai ant Go
vernor’s Salos su darbu bulves
skusti.
Yra sakoma kad tarp vagiu
nėra garbes: gal butu galima
pasakyti kad ir tarp karininku
tos garbes nesiranda.

Eroplanams laivai dabar
yra kitaip inrengti ir numaliavoti, kad lakūnai geriau
ir tiksliau pataikinti galėtu,
kai jie nusileidžia ant tokiu
laivu. Czia Anglijos kariszkas kariszkiems eroplanams
laivas. Laivo virszus ne tik
naujai numahavotas, bet ir
taip intaisytas, kad eroplanas, nusileisdamas, važiuo
ja taip kaip priesz ka]na ir

McCarthy intarti, kaipo Ko
munistai ir Komunistu padupczninkai.
Senato Vidaus Saugumo Komisija neseniai patarė Tiesos :
Sztabui suimti Davies už pamclavima po prizieka. Jis yra
intartas už rėmimą Kinijos
Komunistų Tolimu Rytu klau
sime.
Nors pravarytas Ministeris
John Carter Vincent negali
Luti praszalintas be Prez. Tru
mano. Prez. Trumanas sako
kad jis palauks kol Amerikos ;
Sekretorius Dean Achesonas
pargrysz isz Paryžiaus ir su
juo pasitars.

Szunelis Iszgelbejo

DIPLIOMATAS
PRAVARYTAS
Vincent Intartas Kaipo
Komunistas
WASHINGTON, D. C. —
Prezidento Trumano Isztiki-. j
mybes Komisija pareiszke kad :
Karjero Dipliomatas John
Carter Vincent nėra tinkamas
ar pageidaujamas žmogus DipJiomatijos eilese.
Valdžia tuojaus suspendavo,
praszalino ta Dipliomata, ku
ris buvo Amerikos Ministeris
in Tangier.
Valdžia tuo paežiu sykiu pa
reiszke, kad nėra gana priparodinimu kad ir John Paton
Davies nerį, isztikimas savo
krasztui. Jis yra Politiniu
Klausimu Direktorius, Bonn
mieste, Vokietijoje.
Komisija staeziai sako kad
John Carter Vincent turi būti
pravarytas.
Szitie vyrai, Davies ir Vin
cent buvo Senatoriaus Joseph Į

priesz veja, kad jis greieziau
galėtu sustoti. Ir dratai yra
intaisyti ta nusileidžianti
eroplana užkakinti už uode
gos ir jo greitumą taip su
mažinti. Ir kiti dratai intai
syti, kad jeigu lakūnas savo
eroplana per greitai nulei
džia ant to laivo stogo, tie
dratai kaip tvora ta eropla
na sulaikytu.
' □ □ □

Tėvas — Sūneli, nevalia
katina traukti už uodegos.”
Sūnelis — “ Asz tik laikau
1
o katinas traukia.”

J. L. LEWISAS
KALĖDŲ DIEDUKAS

Pasiuntė $10,000 Ja
PARSINESZE
ponams Mainieriams
LASZINIU; 2 TONU

Bet Tai Buvo Vagyste
- -

TRENTON, N. J. — Dau
giau kaip du tonai lasziniu bu
vo pavogta nuo valdžios, isz
vieno freitkario, kuris buvo
nustumtas prie Bernard Bro
thers kompanijos duriu, ant
Tucker ulyczios.
Tie lasziniai yra $1,428.09
verti, ir priguli vaMžiai. Jie
buvo pasiunsti pas Bernard
Brothers varehouses, kad ten
butu palaikomi.
Vagiai numusze freit-kario
spyna ir visa troka prisikrovė
tu lasziniu ir sau nuvažiavo.
Buvo geras geszeftas, tiek lasziniu parsivežti. Bet ne ilgam.
Kariszka policija tuojaus suse
kė, vagius suaresztavo ir tuos
savo laszinius vėl nugabeno in
ta pati freit-kari ir nauja spy
na uždėjo ant duriu ir kelis
sargus pastate.

PRAVARYTAS ISZ
TAUTU SANJUNGOS
Asztucniu metu amžiaus
mergaite, Iris Fige maloniai
laiko savo glėbyje savo szuneli, cocker spaniel, “Twin
kle”, kuris buvo tokis geras
ir isztigimas sargas. Szune ,
lis per savo lojimą ja prikė
lė, kai ju namas užsidegė in
Seattle miestą. Pabudus j
mergaite, Iris, isztrauke sa
vo motina isz tu deganeziu
namu, kai motina buvo jau
beveik uždusus.
-----------□------------

CASABLANCA, FR»CU
ZU M3RCOCO. — Vienuoliki
Arabu šuneliu, kurie gazdino
ir žudė visus, ypatingai atei
vius, Tunisijoje, buvo Prancū
zu staiga užklupti ir nužudyti.
Tie Arabai, ant verbdudu,
f erženge rucežiu isz Libijos in
Ben G arda ne ir pradėjo visa
kraszta gandinti*. Pi’nas automo.ilius Prancūzu kariszkos
policijos gryžo namo nuo fran
to ir tuos Arabus užtiko, ir per
radija pasiszauke kitus Pran
cūzus in page’ba. Su kitais
Prancūzais greitai atvyko ir
Tunisijcs raitininkai. Sukilė
liai buvo isz visu pusiu apsupti
ir nuga’abinti. Prancūzu vie
nas policijantas buvo nuszautas ir vienas saržentas sužeis
tas.

NEW YORK, N. Y. — Ame
rika yra intartis ir dabar kab ,
tina viena Rusijos virszininka,
kuris dabar buvo pravarytas
isz Tautu Sanjungos, už tai
kad jis, būdamas Amerikoje,
kaipo Tautu Sanjungos narys,
organizavo Draugija Sovietu
draugu priesz musu kraszta.
Jis buvo susektas,i kai jis
stengiesi susisiekti su kitu to
kiu, kuris neprigulejo prie
Tautu Sanjungos.
Šiitas Sovietu agentas, gau
damas asztuonis tukstanezius
doleriu ant metu algos, Nikolai
Skvorstov, po kitu vardu ir ki
ta pavarde, darbavosi del So
vietu už Tautu Sanjungos ri(Tasa Ant 4 Puslapio)

TOKYO, JAPONIJA. —
John L. Lewis, ; mainieriu
bor
sas pasiuntė dc dmts tukstan
eziu doleriu strarkuojaneziams
mainieriams, Japonijoje.
Pinigai buvo" pasiunsti per 1
telegrama nuo Amerikos Mai
nieriu Federacijos.
Mainieriai Japonijoje buvo
sustraikave per du menesiu.
Japonijos valdžia yra iszleidus insakyma, kad mainieriai
gryžtu in savo darbus ir per
penkios deszimts dienu atves
tu, pirm negu vėl straikas iszszauktu.
Kai tik Lewiso deszimts
tukstanezid doleriu atėjo in
Japonija, visi tie mainieriai
gryžo in savo darbus.
Kažin kieno buvo tie pinigai
kurines Ka^du Diedukas Lewisas tenai pasiuntė?

49 AUKSO
MAINIERIAI ŽUVO
MANILA. — Keturios de
szimts devyni mainieriai tik
rai žuvo kai upes vandenys
prasimusze in aukso mainas ir
juos užgriovė su baisia vande
nio siena. Mainu virszininkai
sako, kad nėra jokios vilties,
kad kas tenai butu iszlikes gy
vas.
Tai didžiausia ir baisiausia
to~e aukso mainose nelaime,
Philapinose.
Vanduo užpludino keturiu
szimtu pėdu gilumo tuneli,
United Paracale Aukso mainu,
Piet-Rytu Luzon kraszte.
Kompanijos atstovas, J. V.
Stapler sako kad dabar visos
tos mainos pfnos vandenio ir
nėra jokios vilties, kad nors
vienas isz tu mainieriu butu
galejes iszsigelbeti ar likti gy
vas.
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ISZ VOKIETIJOS 82 Sd"™'1
Rusu Emigrantai Ir
Laisvinimo Veikimai
_ __

'.

Suspenduotas
i

Kalėjimo Sukilime
Į.
Korėjoje

Kiekviena cm'grantu karta
PUSAN, KORĖJA. — Tau
gyvena viltimi, kad ju tėvynė
tu Sanjungos Armijos kariszki
je invyks radika iu pakitimu:
sargai, nužudė asztuonios dckils karas ar revoliucija, ir ju
| szimts du Komunistus Belais
gimtoji sza is vėl bus laisva.
vius ir sužeidė szimta dvideTodėl kiekvienas karas ar re
szimts, ant* Pongam Salos, per
voliucija visiems emigrantams
tu kahniu sukilimą. Buvo bai
sudaro dideliu szansu. Ta pat
siai daug kraujo pralieta nutenka pasakyti ir apie Rusu
malszinant szituos sukilėlius.
emigrantus. Vieni isz ju deda 1
Tautu Sanjungos Belaisviu
visas viltis in tikima vidaus
Komandorius pranesza kad du
perversmą, kiti, tiki ginkluota
Amerikiecziai ir du Pietų Ko
pagelb,a isz szalies. Toki szanrėjos kareiviai buvo sužeisti
sa, kaip pastebi Vokięcziu žur
per ta sukilimą.
nale “Cst-Archiv” Nr. 161
Nat Holman, New York
Sukilimas atsitiko desžimta(1952.8.23) Erlangeno un-to Universiteto
. krepsziniu me lageryje, Pongam Saloje,
prof. Dr. Rimscha, taip pat sa “basketball” mokytojas ir maža sala netoli Koje. Visi Beve vadinas “Tremtiniu Vokie- du kiti to universiteto mo j laisviai buvo Sziaures Koriccziu”, isznaudojes per 1-ji pa kytojai profesorai buvo su cziai.
saulini kara Leninas inkope in spenduoti, praszalinti, už tad
Kalėjimo virszininkai sako
valdžia. 2-sis pasaulio karas kad jie priesz to universite kad szitas trijų tukstaneziu ir
sudarė geru szansu antibolsze- to mokslo sztaba pasistojo ir s; esziu szimtu kariszku Belais
vikiniams kovotojams, tik szie jo nepaklausė. Koks tas in- viu sukilimas buvo Komunistu
deja, nesugebejo kaip reikiant sakymas buvo ar kaip jie surengtas kaipo ppradžia kitu,
isznaudoti visu pasitaikiusiu prasikalto nebuvo pranesz- dar didesniu sukilimu.
progų. Net daugiau: karas bu ta.
Daug tu, kurie buvo užmušzvo baigtas nepaprastai dideliu
ti, buvo vadai kitu sukilimu
Bolszeviku galybes sustiptiniVokietijoj girdėti skun kituose lageriuose, kaip ant
mu.
džiantis, kad pagal Jaltos su Koje Salos, keli menesiai at
Su Vakarais eje iszvien emi tarti m i1 i jonai Vokięcziu buvo gal. Beveik aiszku kad tie su
grantai pamate, jog Vakaru iszguiti isz savo tėvynių. Ir vi kilimai yra rengiami taisykvalstybes bendradarbiauja su sai teisingai skundžiamasi, pa liszkai, ir kad tu sukilimu va
Sovietai^ ne tik per kara, bet stebi autorius. Vienok elgima dai turi patarimo ir pagelboš
taip pat bendradarbiaus ir po sis su Rusais, kurie pagal ta isz anapus kalėjimo sienų ir
jo. Bendradarbiavimas su Hit pati Jaltos susitarimą buvo i tvorų.
lerio armija, ypacz naujosios prievarta gražinti atgal, buvo
kategorijos emigrantams, bai dar nežmoniszkesnis. Ju liki
gėsi tiesiog katastrofa: sugriu mą galima palyginti nebent su
vo ne tik Vlasovo sanjudis, bet Sovietams Santarvininku iszSantarvininku buvo Sovie duotais belaisviais Vokietams iszduoti net tokie seni; cziais. Milijonai Rytu Europos
emigrantai, kaip gen. Krasno Vokięcziu, nors ir visko ne^evas. Nors autoriui nepavyko ke, betgi iszvyko in laisve, kur
nustatyti tiks'u Sovietams isz- ju ne vienam tuo budu buvo
duetu žmonių skaieziu, tikriau, iszgelbeta gyvybe, tuo tarpu
i
atidoutu tiesiog in rankas bu-; milijonai iszd(uotu Rusu buvo
LONDON, ANGLIJA. —
deliams, bet kiekvienu atveju, 1 nuvaryti in tikra mirti arba in Mainieriu straikos Anglijoje
sustabdė darbus del daugiau
pažymi, tokiu buvo milijonai. Į
(Tasa Ant 2 puslapio)
kaip szimto tukstaneziu mai
nieriu. Ir jeigu szitos straikos
per kelias dienas tesis, tai keli
kiti szimtai tukstaneziu darbi
ninku neteks darbo.
Tai didžiausios ir svarbiau
sios straikos nuo to laiko kada
valdžia paėmė mainas po savo
tvarka, 1947 metuose, kai DarLbininku Partija buvo valdžio
je.
Mainieriai sako, kad jie nebegrysz in savo darbus kol ne
gaus to ko jie reikalauja!
Straikos Anglijoje daug
daugiau reiszkia ir daug grei
eziau atsiliepia ant visu žmo
nių ir ant kraszto pramones,
negu Amerikoje, nes tenai viso
kraszto pramone kybo ant Uži sienio prekybos, kad krasztas
Visai nekalta auka buvo
buvo ant syk nužudytas nes kuo daugiausia visokio tavoro
szitas daktaras, kai razbaikulka jam pataikė staeziai galėtu iszsiunsti inkitus kran
ninkas viduryje dideles uly
in szirdi. Jis nei nesuspėjo tus, ir kad isz tu krasztu gautu
czios, Los Angeles, Califor
savo automobiliaus sustab doleriu ar grynu pinigu.
nia, is'sitrauke revolveri ir
dyti. Automobilius atsirnuGalima tikėtis kad szitos
pradėjo in visus szaudyti.
sze in kelis, kitus automobi straikos neilgai tesis, nes nauViena kulka isz jo revol
lius pirm negu sustojo.
: ja Anglijos valdžia negali ir
verio pataikė in Daktara J.
Policijantai tuojaus ant nenori tokiu szposu pakęsti,
V. Quinn, penkios deszimts
vietos suėmė ta razbaininka, ; kai viso kraszto pramone nu
penkių metu amžiaus. Jis
Richard Holbrook.
kentėtu.

ANGLIJOS
MAINIERIAI
SUSTRAIKAVO

Reikalauja Didesniu
Algų

Daktaras Nuszautas

■ “ SAUL» ’ •

Iranas, Trapas ir Vidur-Ry- .
tai sudaro tikra pavoju: visi.
tie krasztai už keliu sanvaieziu
gali dingt,i už anapus tos ge
ležines sienos.

MAHANOY CM. PA.

nenori nieko bendro turėti su į je. Nesuprantamas žmonėms dideliu puslapiu, 35c.
' No.158—A p i e Kapitonas
“motina- Rusija”. Pastarieji, balsas tapo ten suprastas. Te-. No.lll—-Sziupinis (3 dalis) j Stormfield Danguje; Pabėgė
prieszingai kitiems emigran nais suprato, kad už poros talpinusi sekanti skaitymai: Į lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
tams, So v. Sanjunga suplakdi- I žingsniu nuo kaimenes atlieka- j y]a jsz maiszo iszlins; Apie bo- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
na su Rusija, o Sov. Sanjungos ; ma yra užmuszejyste ir kad ■ ba ka negalėjo savo liežuvio i No.160—Apie Po Laikui;
Prezidentas Trunianas pa
tokias sanlygas, kurios yra vedama užsienio politika skel viena isz ju. pulko žūsta be-‘ sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, į Per Neatsarguma in Balta
juokia ir ipasziępia Generolą
Sukilimai Tunisijoje, Mo baisesnes net ir už ja. Netenka . bia esant tiesiogine caru impe ginkle'budelio rankose. Pusi- Galinga ypata galybe meiles;' Vergija; Pusiaugavenis; VieszMacArthuri, sakydamas kad rocco ir Afrikoje sudaro teipgi stebėtis, jog ne vienas iszsigel- rializmo teseja. Ir Rusams ligi dare baisus trukszmas: avinai jRaganiszka lazdele; Boba kaip!
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
jeigu jis tikrai žino kaip ta ne nemaža pavoju viso pasaulio tejo nuo mirties tik suklasto- ! sziol nėra pavykę tas .“separa iszszoko isz užtvaru, avy kai]) !ir visos bobos; Teipgi juokai,j
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
lemta, kara užbaigti Korėjoje, taikai.
damas savo dokumentus. “Tik tistines pajiegas ’ ’ injungti in padūkę szokinejo per tvoras ir rodos, trumpi pąsakaitymai ir Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
tai jo szventa pareiga, kaipo
iszkilus naujo karo galimumui viena bendra antibolszevikini užtvarus, besigrusdamos, min- į t. t., 52 puslapiu, 20c.
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
karininkui, savo vyresniesiems
Komunistai yra inlinde ir ir isz pagrindu pakitus Vaka- i frontą. “Separatistai” su Na džodamosi ir t remdamos viena
No.112—Trys apysakos apie nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
tai pasakyti, nes'jis ir dabar dabar jau kelia 'bimtus ir suki r u santykiams su Sovietais, vėl cionalistais, tarp kuriu pir kita, o ju 'bliovimas augo, di pinigai galva-žudžiai; Ražanli; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
gauna rie'be alga isz kariszko limus in Kenya, Rytu Afrika atgijo ir sziu pabėgėliu viltys mauja Ukrainiecziai, yra su dinosi ir 'stiprinos.
■ ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. Apie 100 puslapiu35c.
sztabo.
ir Belgijos'Congo. Vadai yra isz naujo.” Pagyvėjo ju veikla kūrė daug ir vertingu organi
Kajimas kaip lavonas nu j Kristupą; Juokingi szposelei; No.166—Apie Simus Malkviecziami iii Maskva pasinio- į padidėjo jais domėjimasis, k zacijų, atmetaneziu taip pat blankęs, dirstele in Andriu, ! Kaip traukt giliukingai Eiujki kiaus; Iszkiausy ta Malda
Kaip Eisėnhovvėris ta kara kinti Komunistiszkcs veiklos. Ypacz aktyvus darosi tie, ku-' bet kokios federacijos su Ru kursai stovėjo ir drebėjo visu ir kiti szposeliai, 20c.
Vargszo; Geras’ Medėjus. 20c.
Korėjoje padidintu galima tik
riu nuomone 3-sis karas neisz- sais ryszius ne tik dabarty, bet kimu. Vienas tik Mendrovskis
No.132—Trys istorijos: Apie WO.172—Apie Duktė Mariu;
spėlioti. Jis gali pareikalauti
O Europos Tautu Saiijunga vengiamas, o jis, neszdamas ir ateity aiszkiai pasisakydami nenustojo nuovokos. Triukšz- j Anglorius isz Valencziojs, Ko-.
daugiau ginklu ir daugiau ka eina tropais žemyn. Tos San- laisve visoms pavergtoms tau už visiszka atskiroms Rusijos mas galėjo visus sueiti, tai-gi įžnas daigias turi savo vieta; Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.
reiviu szi 'pavasari, paskui jis jungos tautos tarpu saves pe- toms, pirmoj eile j nuo Komu- j tautoms laisves suteikimą.
akies mirksnije avi užsmaugė iKa pasakė katras paeziuojas,
No.173—Apie Talmudo Pa
gali pareikalauti daugiau ka- szasi. Mes toms tautoms per nizmo iszlaisvins Rusija. Ka- I
Senųjų emigrantu budinga ant vežimo ja trenke, uždengė ' 76 puslapiu. 25c.
slaptys;
Du Mokiniu; Kam Iszriszku eroplanu ir insakyji la daug 'buvome prižadėjo, ir jos dangi “sziuo metu antikomu
No.133—Dvi istorijos: Neuž
žyme, galvojimas: “Kur mes pala ir pats in vežimą šzoko.
kūno sztaibui pultis ant Korie- dabar reikalauja kad mes savo nistiniame sanjudyje svarbiau
— Tu petsaka u'žs'zlavinek! mokamas Žiedas, Drūta Alks davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
esame, ten ir Rusija”. Nors ir
No.175—Kuczios Žemaites;
eziu, Kiniecziu ir Ruskiu tvir žodi i'szlaikytume.
sia veiksni sudaro JAV,” mat neteke senosios teritorijos, jie Szuktelejo Kajimui ir snyjlake ni. 62 puslapiu, 20c.
Gudras
Piemenis:A Isz Ko Susitovių Tolimuose Rytuose.
jose isz seno gyvenusieji De mėgina atkurti “Rusija už jos arkli.
! No.116—Istorija ape Siera— BUS DAUGIAU —
Tai tai]) dalykai stovi, tai mokratiniu ir Socialistiniu sienų”. Vienok tos “Rusijos
j ta. Puikus apraszymas. 119 dare Anglis; Kaimiecziu Aimauavymai; Eiles; Kokis Budais
Jis teipgi galėtu pareikalau tokius galvosūkius Eisenhowe- ■ grupiu vadai, palaike artimus už jos sienų” tikrovėje nėra,
Atsiminki Mielas Skaityto puslapiu, 20c.
Apgavikai Apgauna Žmonis;
ti kad kitos Tautu San jungos rit paveldės su ateinaneziais ryszius su JAV (Amerikos) konstatuoja autorius.
jai kad nuo tavęs priklauso No.120—Dvi istorijos apie Prietarai ir Burtai; Juokai ir
tautos daugiau prisidėtu.
politikais ir spaudos žmonėmis
metais.
“Saules” ateitis: Ar ja skaity Valukas isz girios; Ant nemu- Paveikslai. 20c.
—BUS DAUGIAU—
lengviau
iszsimusze in prieki
I
-------- ::-------l
si, ja indomausies, ar laiku at ! no. 58 pus., 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
ir
visokiuose
Amerikiecziu
re

Kitas žingsnis, kuri EisenStephens. Dainininkai, ,ChiNo.123—Septynios istorijos:
silyginsi, ar ja paremsi!
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
Žydas' Kajimas
howeris galėtu paimti, ir mums cag'oje rengiasi del didelio ir miamuose iszlaįsvinimo sanStebuklingas Zerkolas; Sida
iszrodo kaip tik ta Generolas puosznaus muzikos Koncerto judžiuose užėmė pirmaujanI ----------------— Ponai Biznieriai! Geis brinis Grabelis; Drąsus Szuo;
czias
vietas.
Kitokios Knygos
MacArthuris jam patars, tai Vasario (Feb.) asztunta diena,
dami apteikt savo gorus kos- Kolera; Senelis; Vargo sapnas;
(Tasa nuo 3-czio puslapio)
yra užkirsti susisiekimą ant 1953 motuose, kuri- atsibus in
tumerius, privalo isz laiko Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
Deją, Rusu emigrantus ėda
mariu visai Kinijai, ir pa Ashland Boulevard Auditori tas pats vėžys, kaip ir visus važiavo prie avinikes ir Men- duoti atspaudyt Sieninius Ka No.127—Trys istorijos apie No.178—Tikrausias Kabalas
traukti 'Chiang Kai-shek’o ka ja. Jie suvaidins ir sudainos emigrantus, kai kur gal net drovskis patiesė ant žemes juo lendorius ant 1953 m., ir iszsi- Duktė Pustyniu;, Peleniute; arba atidengimas Paslapcziu
riuomenes in kara staeziai ant dvi dalis Miko Petrausko ope- •daugiau ir už juos: susiskal da pala.
rinkt kokiu nori iszrinkt. Da Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. Ateitos su pagelba Kazyrom.
Kinijos isz Formosa salos.
recziu. Del to muzikos estrada dymas, vienybes stoka, nesu
Už valandėlės iszejo An bar laikas užsikalbyt ir nelauNo.128—Dvi isztorijos: Val- 25c..
kyt
ilgai,
uos
kas
pirmesnis,
radimas
bendru
visus
apjunpapuosz ir prirengs J. Valeidrius, neszdamas suriszta avi
diinieras; Bedali; 44 pus., 20c No.180—Kvitu Knygute
Tada, jau butu gyvas pavo szaite ir Jurgis Cziapkus. Dai gianeziu szukiu ir bendros net su užverstu szni'pu. Norėjo ją fas gales iszrinkli puikesnius!
No.129—Keturios istorijos: del Iszmokejimo Pinigu Ligo
“Saules” Redakcija.
jus Treczio Pasaulinio! Karo, nininkus lavina ir rengia Ali laisvinimo darbe kalbos. Auto indeli in vežimą, bet- MenI Ketvirtas Prisakymas Dievo; niams. 35c.
nes Sovietu Rusijos vadai ne cija Stephens, muzikos moky rius budingu dalyku laiko tai, drovtįkis nedavė. Paėmė avi
•Keliautojai in Szventa Žeme; 1801/;—Kvitu K n y g u t e
turėtu kitos isizeities, kaip vi- toja.
jog, prieszingai kitoms Bolsze- nuo Andriaus, jiagulde ant pa
i ,
Draugystėms, del Kasieriaus
siszkai pasitraukti ir prisipa
viku pavergtoms "tautoms, Ru los, užnėrė kilpa; ant kaklo, užnuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
puslapiu, 20c.
žinti kad jie yra sumuszti, ar SKAITYKITE “SAULE”
sams ligi sziol nepavyko suda si k laupė ir , stipriai užveržė
arba pradžia
No.134—Dvi istorijo Baisi kimu. 25c.
paskelbti Treczia Pasaulini
ryti savo egz., vyriausybes ir kilpa.
KataliiŽudinsta, Urlika Razbaininka, No.194—Trumpas
Kara.
vargu pavyks suduaryti ja at Avis iszvyrtus akis, persikiszkas
Katekizmas,
pagal
isz43 puslapiu, 20c.
eity, nepaisant Amerikiecziu gandus .žiuiįJo iii pasilenkusio
..ar...
No.138—Apie Irlanda; Ro guldima Kun. Piliagiskip^ su
Dauguma Amerikos karinin
paskatų ir ta prasme rodomu savo kankytDjo veidą ir isz vi
bertas Velnias; Medėjus; Kaip nekurtas Naudingais Padėji
ku sako kad Sovietai nėra pri
pastangų.
su pajiegu pasispyrė. Veltui!
Kuzma Skripkorius Likos Tur mais. 35c.
sirengė del kito karo ir butu
“Kiek Rusu emigrantu yra Mendrovskis dar stiprinus pa
No.196—Stacijos arba Kal
tingu Ponu. 35c.
priversti nusileisti.
laisvajame pasaulyje?” Tarp veržė kilpa,'avis tik sukarke ir
No.140—Apie Maža Katilu- varija Viesz. Jezuso Kristuso
tautinio Darbo Biuro Ženevoj pabalo jos apsiaszaroje akys.
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 15c.
Eisenhoweris sako kad Tružįniomis,
1920
m.,
buvo
apie
Dar
valapdele
palauke,
pas

In Žinyną Einu
cziutes Pasakojimai, E i le s , No.197—Graudus Veiksmai
inanas ir Achesonas daug žinių
du milijonus, tiek pat priskai kui atleido kilpa, nuėmė virve
Vargdienis, Pirmutine Szalna, arba Pasibudinimas prie Apnuo jo sulaikė ir Amerikieto Soloneviczius ir 1939 m., bet le ir drebanezia paguldė ant
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- mislinimo Kanczios Viesz. Mu
(Tasa)
cziams ‘beveik nieko netpasake
per kara daugumai ju vėl pa vežimo.
su Jezuso Kristuso. Knygute
• \
64 puslapiu, 25c.
apie musu užsienio klausimus.
tekus Bolszevikams, dabar bus
Kajimas stovėjo szalia ir
No.141—Apie Kalvi Paszku, reikalinga ant Gavėnios. Pa
Asz sudėjau Tau daina,
gal ne daugiau kaip 300,000, žiurėjo.
ležinis Vyras, Smakas ir Niki gal senoviszko būda, 15c., Pa
. Trunianas nusiskundžia, sa $£ai man szirdi sugėlė;
mano straipsnio autorius. Vie
Kažin-ka jis jaute, žiūrėda
gal nauja būda, No. 197%, 25c.
tas. 61 puslapiu, 20c.
kydamas kad Generolas Mac Kai sugėlė man velei
nok j u stiprumas ne kiekybėj, mas in Mendrovski. Lyg skrusNo.142—A p i e Paveikslas No.198—Gromata arba Mu
Arthuris ir Generolas Eisen- Asz sudėjau Tau malda,
o kokybėj, nes istorija žino at deles ji aplipo, lyg vidurius
i Gyveninio, Nuopolei Mateuszo ka musu Iszganytojaus Jezuso
lioweris jam laibai melavo ir Ir neszu Tau sziandiena,
sitikimu, kur nelabai gausi kas trauktu ir ja|n rodės, kad
64 pus. Did. 5x7 col įJerukausko, Osieczna. 40 pus- Kristuso, peraszyta isz gromateisybes nesako per keletą me Tau, kuris visa valdo,
grupe, iszmuszus lemiamai va ji pati kas smaugia. Ir szukteltos rastos grabe musu Iszganyi lapių, 20c.
tu. Jis sako kad Generolas Ei- Dovanu dovanele.
Dabar
Po
25c.
landai, gali virsti labai svarbiu tu už save ir už ’ smaugiamąja
No.144— Apie Ranka Ap- tojaus Jeruzolima. 10c.
senhoweris buvo ji užtikrinęs Tik parodyk man viena,
veiksniu ir atlikti nepaprastai avi, jei nebijotu, kad kas neveizdos, Nedaejusia Žudinsta, No.200—Eustakijuszas. Is
SAULE Publishing Co.,
kad Kiniecziai nedrys stoti in Viena siaura takeli,
reikszminga darba. Dar svar iszgirstu. Atsigry'žo in kita
Mahanoy City, Pa., U.S.A. Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę torija isz Pirmutiniu Amžių
Korėjos kara. (J kaip tik taip Kuriuo ėjo varguoliai,
biau, kiek konkuruojanezios sžona ir skaugėje (užvydejo)
gi Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
va Zokoninka Beikiadina. L_
atsitiko. Jis sako kad Eisen- Ir tebeina ligszioliai.
grupes ar sanjudžiai savo szu- 'Mendrovskiiii, jog jis taip ga
: No.201—Istorija apie Aanžipuslapiu, 20c.
howeris, būdamas Europos ar- ■ In apreiksztaja szali;
kiais ir programomis patrauks li.
Tik
parodyk
man
kelia,
Velniszkas
ba Žydą. Jo kelione po svietą
No. 145—A p i e
miju komandorius buvo užtikAndrius fuom tarpu isznein savo puse žmonių paskiau,
j Malimas Kaip Studentas Lo-|ir žudymas apie Jezu Kristų,
rines Trumana kad 'buvo gali-j Kuriuo Tavo, žinynan,
iszvadavus j u tėvynės nuo sze antra avi, pąskui treczia ir
Kai
juos
vargas
kankina,
j jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste-laukius apraszymas. 20c.
,ma isztraukti dauguma musu
Bolszevizmo. Esmini tarp se taip toliaus. Su kiekviena, tas
Eina
skustus
žmoneliai.
No.202—Novena, Stebuklin
armijų isz Korėjos ir pasiaus
nųjų ir naujuju emigrantu pats buvo daroma. Tik Men Visi pirmieji Katalogai dabar, buklinga Puodą, Dainele. 47
go Medaliko Dievo Motinos
ti iii Europa, nes Korėjos ka Tamsu, tylu visai
skirtumą sudaro tai, kad pir drovskis kas karta sparcMaus yra negeri. Szis Katalogas j puslapiu, 15c.
Mano
jėga
didi,
No.146—Apie Auka Nihilis- Garbei. 15c.
ras buvo du metai atgal baig- į
mieji nėra dar kaip reikiant atliko savo darba ir Kajimas užima visu anų vieta, todėl
Kur
szirdyje
laikiau,
Į
tu,
Stebuklas Kuczios Nakti.' No.203—Knygute, Tretinintas.
užsisakykite knygas isz
Bolszevizmo iszgyvene, o kiti, i vis labiaus su tuo'm apsiprato.
Isz
kurios
aust
dainoms
62 puslapiu, 20c.
kiu Seraphiszkas Officium. 15c
szito Katalogo
.. —’
j
|
ji patyrė savo kailiu iki kaulu Visi tuom tarqui tylėjo: nei žo
Valakneles
ėmiau
Dabar visi viens kita kaltina
No.148—Apie Joną ir Alena,
No. 1952
smegenų. Jaucziamas nemėgi džio viens kitam neprataro.
ir szmeižia. Dabar iszrodo kad Veik iszsisemia jau,
Pavojinga
Klaida. 45 pus., 20c Kaip Užsisakyti Knygas:
mas Lenino tipo “inteligentu Tik kartais atsiliepia tyloje
Mano
jėga
didi
visi prisipažinsta kad baisi
ISTORIJOS, PASAKOS,
No.150—Apie Duktė Akme-Į
banditu”, iszsiskyrimas tauty avies krioksztelejimas.
fiSV Užsisakant knygas isz
klaida buvo padaryta, bet ne Man gudu, man. baisu.
APYSAKOS, IR T. T.
Audrius isznesze ant galo
noriaus, Klara, Nuspręstasis,
bių klausimu. “Visu rusziu
Pasakyk,
kur
esu.
szio
Katalogo, reikia paminėti
sutinka ant to kas ta klaida
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa-;
Rusu emigrantai atmeta Rusu laukutine avi.
tik numeri knygos. Pinigus
Juk matai, juk girdi,
No. 101—Kapitonas Velnias, slapti. 61 puslapiu, 20c.
padare.
Ar jis negerifi jai sznipa užNacionalines valstybes kon
siuskite
per Pacztino Moni-OrKaip szirdis mano plaka.
cepcija: jiems rupi ne tik Rusu riszo, ar Mendrovskis besisku I Puikus apraszymas, didele No.151—Apie Vaitas Szvil-|
deri, Express .ar Bankino MoKaip raszeme pirmiau, da Argi Tau ji nesako,
tauta, bet visos Rusijos tau bindamas' suriszima numėtė, knyga, 404 puslapiu, 50c.
pikas,
Pas
-Merga,
Gražios
i
liai' jau visi kiti laikraszcziai I Jog bijau asz tik viena:
No.149—Keturios istorijos, I Akys, Tarnas, Vargdienis Jo ni-Orderi, o jeigu norite pini
tos. ’ ’ Tcdel visi Rusu emigran gana, kad kaip užnėrė jai ant
gais siusti, tai reikia Užregis
ra-szo, kad Indo-Kinija greitai Tp, jog jeigu sziandiena
tai prtenduoja kalbėti visu Ru kaklo kilpa ir prispaudė kėliu, apie Gražia Haremo Nevalnin- nukas Karalium,', 62 pus., 20c. t truoti laiszka su pinigais.
taps antra. Korėja. Prancūzai Nerasiu tikro tako,
su tautu vardu. Vienok reikia avis pasispyrėjo ir gailingai ke; Lupszis; Viena Motina;
negali tenai tvarka, palaikyti, Neprieisiu žinyno,
Vaikupziu plepėjimas, 62 pus., No.153—Apie Gailuti, . Du (pgr* Nepamirszkite dadeti
skirti terminus ‘ ‘ Ruskij ’ ’ (Ru- užbliovė.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus deszimtuka ekstra del prisiunir ne už ilgo visa ta klausima Kur neszu dovanu
siszkas) nuo “Rosiskij” (Ru
O tam'bliovime buvo tiek 20c.
lapiu,
20c.
timo kasztu.
Isz
vargu,
isz
dainų.
ir ta kraszta su visais, jo suki
No.102— Prakeikta, meilin
sijos), taip pat “Ruskij czelo- maldavimo ir gailingumo, lyg
No.152—Apie Kajimas, Dru-į Visi Moni-Orderiai ir Pini
Mano jiega didi
limais paves Amerikai.
viek” nuo ‘Rosiskij częloviek’ kad butu isz žmogaus krutinės gas kriminaliszkas apraszy
Įszsisėmt gal, kas žino.
tas Petras, Nuogalis. 62 pus gai, o ir visi laiszkai “visada
Vieniems Rusija yra “jedina- iszejes ir ėjo in erdve lyg skus mas, 202 pus, 50c.
E, asz tam juk einu,
turi būti siusti vien tik ant
ja nedelimaja”, kitiems ji damasis už papildyta neteisy No.103—Vaidelota, apysaka l lapiu, 20c.
Kad Tau duoeziau dainų
reiszkia to paties likimo isz- be.
“Saule” gražiausia ir tin
isz pirmutines, puses szimtme-] No.155—Szakinis- Nedoras szio adreso;
Ar
tatai
Tu
girdi?
kamiausia dovana nuo Lietu
tiktas Rusijos tautas, treti,
Vienoje valandoje atsiliepe ežio iszimta isz Lietuviszku Žydas, Du Draugai. 136 pusla SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - U. S.
vio, Lietuviui.
vad. “separatistai”, isz viso. szimtai kitu bliovimu avinike- užlieku. Su1 paveikslais.
— BUS DAUGIAU —
177 Jį piu, 35c.
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Kas Girdėt

ISZ VOKIETIJOS

SKAITYMO

Pypkes Domai

RASZYMO

KATALOGAS
KNYGŲ

lU'gJins rodo,? <>! j susiskalanduja szulinije
turi kopele ne . aut vanduo, traukiamas in virszu.
Kartais atsiliepia, koks nesu
prantamas'balsas, nei tai žmo
(hire
^si- gaus. nei tai gyvulio, vos tik
an. '.ev<) llet°li *av0 na- suskamba, tuoje nutyla, lyg
A '’eitai perėjo likusi
si tarpa
tarpa iszsigandes, jog pertrauke ty1 "'Čiopas krūmeli m grim
la. Girdi, kaip lapelis, in lapeli
plaka ir szlania, dūzgimą lenaujo ? Paklau.- p"'1-.
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(Tasa)

ir žiurėjo per szakas in Andriu
kuris dabar stovėjo ir gniaužė
rankoje tik ka gautus pinigus.
Kakta buvo susiraukus, o vei
das rode nekuri užsimislijima.
Argi atsirastu jame sąmone
'blogo darbo?

Su inkaitusiu veidu ir žerinczioinis akimis Andrius baisum
iszrode. Net Kajimas jo persi
gando. Tuojaus suprato, kad
negera apsirinko kelia, taigi
atmainydamas 'baisa ir glosty
damas savo rusva barzda, pra
dėjo iszlengvo 'posteringauti:
— Sukulsiu, užmusziu? Kas:
do kalba:’ Tu klausyk, An
driau, tu žinai, kad mes prie- j
teliai. Asz tave žinau; tu ma
ne. Lyg mes pirma kart reika
lu varom, o nei musios apie
tai nežino. Tu žinai, kad asz
tavęs nepainirsziu reikale, ka
da tau kuo labinus reik pinigu
del tavo .Magdės.
— Tik t Ii, parke, neapszai- j
pyk taip Magdės.
— Ajai! Ko taip zauniji.’
Kas man, ant galo, galvoj, kam
tau reik pinigu, lyg tu mažas
Teisybe kad jeigu mes patys
vaikas, ar ka, o asz tavo tėvas?
hesiguodosime,
Reikia, ir.tiek! Asz tau duosiu
Tai nuo. Amerikonu guodones
bet tu’ parduosi po septynis ,
neturėsime.
auksinus. Nu, gerai !
Amerikoje visi yra lygus
Andrius tylėjo.
Visi ant vieno tiesu.
-- Nu gerai, gerai! Tvirti-:
Kitos tautos isz tos
no Kajimas.
liuosy'heS naudojasi.
■ — Gerai, bet paskutini s.v-j Kurie, bet ne visi, per savo
ki taip/parduodu!
netikusi pasielgimą.
—- Žinoma! Pratarė Kaji- :
Net uri guodones nuo
mas ir akis iszverte.
Amerikonu.
:■ —' O kiek parduosi? Pa Nekurie lietuviai, kurie tik
klausė po valandėlės.
pralobsiu,
— (J kiek tau reik ?
Tai su savo tautiecziais
■ Taip penkiolika.
neužsiduoda,
— Perdaug.
Tik su svetimtaueziais
— Na, ’dvylika, deszimti. Kurie begediszkai iszjuokia
Ant galo asztuones. Tokioj di..........„.ik’0'd.elej kaimenėje kas pažins.
Ir visaip apjuodina.
Andrius užsimislijo.
Tokiems niekas nerupi apie
—-■ Gerai, tegul bus taip.
savo taut’ieczius,
Parduosiu asztuonias, bet pi
Tik apie ju dolerius.
nigus duoksz dabar!
*
*
*
Žydas susiraukė, norėjo
Sutikimas tai puikus
duoti puse, 'bet. Andrius nepri
daigias,
ėmė. Pasibaigė ant tp, kad Ka
Tarp nedorėliu negali
jimas dabar atskaitė szeszis
apsigyventi.
rublius, o du rubliu ir ketines
Isz tikro, senoviszka taika,
deszimtis kapeikų ketino atiPilna skaistumo, pasiszventidupt atsiimdamas avis.
ino ir dorybes,
— Na, ir ko tu pykai?
Sziandien neturi inpedžiu.
Klause Kajimas kiszdamas
Vienok negali drąsiai tikrinti
maszna už anczio. •Gerai, ka
Kad sziandien nesiranda
asz tave.žinau, o kitas jau bu
niekur sutaikęs,
tu seniai nenorėjęs su tavim
Nei nesiranda geru žmonių
pirkliauti. Jau tu toksi gyvu
Užsipehiijiisiu ant sutaikęs.
lys: Už bile ka tuoj su kunisz*
*
*
czia. Tures, toj Magde už savo.
Turime dideli skaitlį
Audrius vienu mostelėjimu
moterių,
pertrauke tolesnius posterinKurios yra skaitytojoms
gavimus ir Kajimas susiprato?
‘•Saules.”
kad gerinus velyk užbaigti
Ir
kaip
laiszkai
raszyti in
kalba. Aut galo jau ir reikalas
musu redakcija,
atliktas, kam dovanai gaiszin1i laika? Atsikėlė nuo žemes, Parodo tai vyrai labai isz to
yra užgaiiadint i,
nusipurtė szverneli, 'pasiėmė
Nes kaip mums raszo.
luszezia bonka, ir linktelėjo
Tai ju pacziules pamėtė
Andriui, kursai dabar gulėjo
N e re ik a liūgas s u eigas su
augsiztin in kas ii- žiurėjo ka
kūmutėms,
žin kur in trdve.
— Pasilik sveikas, pons į Grinczia,is .geriau prižiūri,
Andriau ! Tarė szypsodamasis Ir pasiliko iszmintingonis ir
mandagesnėms moteremis.
ir paduodamas jam ranka. Bet
Andrius nieko jam neatsake, Butu gražu kad visos moterys
’
imtu pavyzdi,
lik atsisėdo ant žemes ir tylė
Nuo ju, o tada vyrai turėtu
damas dasilytejo Žydo rankos.
szventa gyvenimą!
Kajimas inlindo iii krumus,
bet staptelėjo ant valandėlės
■ Dvi mergaitukes, pareidaisz mokyklos szneku“Talmudo Paslaptys” mos
cziavosi:
ŽYDU TIKYBOS
— Ar tu tikrai tiki kad
:: PRISAKYMUS ::
i
yra
velnias?”
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:
Saule Publishing Company t
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

— Visai ne, atsake antra,
Velnias, tai kaip tas Kalėdų
Diedukas, Santa Klauzas —
tavo tėvas.

■

i
į
i

I

i

nekarta ja kankino, bet Kaji grinezios sėdi, ir szoszelis bai
mui apie tai nieko nesako, nes liai staptele.
ant de]ll0 plauk
— Kajime, tu ezionais.?
jis apie reikalus nenori su ja
gausi
klausė
Žydiszka.i.
kalbėti, bet viena, sau vis nuš
— Asz.
lijo, kaip atsiginti nuo tos. bė
kita mislis szvystele.
Ir prie Kajimo atsidūrę
dos. Bet ko ji nerimauja? Ka
— Taip! Tai mane biaurv
jimas arba, jau ka iszniislijo ir Mendrovskis. Buvo basas.
b(- iszdus. Tegul velniai pn u
— Ka, avys ?
kokiu nors bildu apsirūpino,
ma toki darba.
—
Yra.
arba surinko reikalingus pini
Kajimas tuom taipm taip ]);i
— Daug?
>’«
gus, idant užsimokėti kaliniui.
ežiais krūmais, kuriais ezim
—
Asztųomos.
O jeigu nesurinko? Na, tai ta
atėjo, slinko ant namu. Pao.(
— Czionai?
da
ji, Sore, jam prisipažins,
Vienok dar Kajimui neatėjo
savo jiaproti pradėjo niislvti“,
— Pas ana, paduos jas.
laikas pasilsiu. Dar tik vaikai kad kasdien slapta eme po ke
veidas buvo nudžiugęs.
—
Arduos?
sugulė. Try’s didesniejie ueisz- lis arba, keliolika skatiku., isz
Menulis iszlindo isz deebsio.
pelno kromelije ir suezedijo
ir avis is^duos, tai jis užtli„i)s
. mug,, potam susėdo su tik Dide guli atskyrimu lopszi- jau pusėtina, suma, ir tuos pini Mendrovskis atsisėdo ir pradė
ant skaliko (langiaus per sj.a
<ll/‘‘i's "ž nkuomes ir nujo skaityti pinigus.
je kuri turės apleisti, kada So gus jam paskolytu.
tika, o kaip apgaus? Be| j{lĮĮ,
— Atsimyk, jei neduotu,
'’i'-ves kepure ant pakauszio re susilauks nauja kūdiki.
Kajimas prieszais namu sė
pinigus sugražinsi.
v;"cvti kaipo-žmogus,
Sore dar triūsias! grinezioje. dėjo ir ilsėjosi.
ida dala.ikyda.vo žodi.
m,.'r Z"'n’ w Klos pietus UŽ-- Žinoma.
Labai nusidirbo ir dar turi
Tik ka pabaigę skaiezius pini
— O jei pagautu?:
gus: iszviso keturis auksinus darbo. Po pusiaunakeziui at
Įpusmusztmokaipakaniona.
— Kada?
ir dvylika, skatiku kromelije eis y.lendrovskis aviu: reiks ji
pate.mys stoka aviu ? Na, Si
—
Priesz nusivežima.
davest, paskui už kaimo iszly+: , ,
’ ’”s dienos buvo nakmonas tai tik puse’bėdos h' di\ ’.ki”>'zta. Jau trys
— Tai tau sugražinsiu, o
kio pelno maitytis su ketvertu deti. Gal su tuom ilgai užtruk
“I’“1? I’"""’
ne,
tai tavo paežiai.
. U1Os k’”P uer rasos, tik ant
vaiku ir vyru, kad ne degtine ti ir vėl neiszmiegos, tai-gi nu
— O jei tave pagaus?
• ' S“ "
K».iiJn„i į !*'
T 1" slanki
-kioja. retos miglukes. ir tas tuksiantis szaltiniu sivilko szverneli, atsirėmė gal
galvoje apie tai? Tegu
— Didelis daigias! Tai pa
k. U1 'h’l’nkui: nei varliu kur- smulkia peiliuku, kuriuos va in siena ir pusiau budėjo,
Mendrovskis laimingai tik i
leis
kada, o ne, tai Sore užmo
paukszeziu szukavi- drauge su Kajiinu iszradineja. ? pusiau snaude. Virszui dangus
atsljims, tai
kės.
ga'us'i'.
szunn’ llei ž’n<>Tas tik blogiausia, kad jiems žvaigždėmis isžbarstytas.
d’’ius, kaip nori, pri>iegUUja į
— Atsimink!
Ir Kajimas susimislijo, kas
sZ..- :l.so- K1”’1’0 kur prietegul isz skuros! nėrėsi, lliep ’ | sIS "ni"’Kos sėdi ūkininkas
’Kajimas paslėpė pinigus in
dalintis pelnu Žagaruose su tai butu, kad kožiia žvaigžde
nepadarys ir pats turės
.
maszna, rubline popięrele pa
kitu kokiu Žydu, nes kakalas butu sidabriniu rubliu? Ajai!
kyli. Lygtiires ^lindioi^^į
ėmė atskyrimu.
tikrai uždės kokia preke ant Kiek ežia but rubliu!” O kad
dienos
!ll'bil kf,; Ant gal,, • •” f’ai• jis,
••
— Reikia eiti ?
tie visi rubliai Imtu jo, kad
nualsinti
— Reikia.
mislyt užmokėti. Ta mislis jau juos jis, Kajimas, turėtu, tai
— Nusiauk czebatus, kaip
pries-z ji žemintųsi ir akamoatsitikus,
nepažins', mįslys kad
nas ir žonca, ha.! Net pats po
nas,. ka beveik visada, gyvena bobos.
— Teisybe.
užrube'žyje ir augina tokius
Kajimas nusiavė czebąttiis,
navatnus del lenktynių ark
lius. Sziandien jis turi nusiže pasidėjo patvorije, pasienio beminti, turi rodyti .save pavar sivalkiojanczia ožkų apgrauž
gusiu, daleidžia niekinti save, ta. szluota.
— Kam ja imi?
spjaudyti ant veido ir stumdy
— Nubraukti pedsaka..
ti, nes jam su tuom gerinus isz—
Neroik: Turiu pala. Ant
eina, nes dar jis neiszkilo, o
jis ir taip uždirba, bet tada! galo paimk.
Tylėdami nuėjo in krumUš,
Tada nieks jam nedrystu pa
kur
buvo paslėptas nedidelis
sakyti in akis: “Žyde”! Nes
jis pamestu szverneli, nusi- vienarklis vežimėlis. Kajimas
-k list ir -barzda ir važinetit ka i sėdo in vežimą, o Mendrovskis
i**'
rietoje. Sore tiek turėtu eilių ėjo szalia, selino taip szuntadrapanų, kiek yra Nedeliu per kiais prie dvaro avininkes, ku
metus; Mekeliui, Ril’kei, Jose- ri stovėjo truputi szone, už
liui, ir Didei parkviestu gu- tverdama keturkampi kieuia.
vernerius isz Viennosi, o tarnus Nuo kluono skyrė ja trys kū
aprėdytu kaip koks kuiii- giai •sziauddu. Mendrovskis
užvažiavo vežimėli in medžiu
jani toksai kainas, kaip •An szęszeli, Kajimas iszlipo isz Ve
drius, pabandytu ka. pasakyti, žimo. Susilenkęs pradėjo rėp
kaip jam iszryto kalbėjo, tegul lioti prie, kluno, priėjo prie kū
drystu grūmoti kumszczia, tai giu ir sustojo: reikėjo jam pe
jisai ponas Henrikas Liufta’s reiti szviesu tarpa, kur toje
iszmestu ji; ne! Lieptu iszmes- vietoje žema siena tik siaura
ti isz savo kamibąru, O dabar. szeszeli dare.
Nežinojo, ka daiyti, ant ga
Ir vėl Kajimas atsimerkė ir pa
glostė ranka barzda. Suvisu lo atsigulė aid žemes ir ant pil
iszsibudino. Pamaži atsikėlė vo szliauže, Taip atsidūrė pas
ir pažiurėjo per įauga in grin- aviniuke ir pamaži prie duriu,
priėjo: buvo adatos.
— Andriau! Tarė beveik
— Kam žiburi degini? Iszpasznabždom.
kada! Szuktelejo per Įauga.,
Nieks neatsiliepe.
— Sore nieko nesakydama
—
- Andriau! Atsiliepe gar
užputo žiburi ir pradėjo gulti.
• ■■■ ...*■**■ e
Kajimas vėl in ta paezia vieta siau ir suvarste duris.
.«»> į
— Ko, atsiliepe balsas taip
gi pamaži,
Mislijo apie ka kita.
33V Iszpildykite
Vienmarszkinis Andrius sto
Artinantes pusiaunakeziui,
konverta Prisiunsd,Padeta Blanka’ indekite in
Kajimui vis labinus rūpėjo, ar jos priesz ji. Valandėlė tylėjo.
Pacztini, Bankini ar Bksprestei M„ 3 m* ,IZI)10kesti per:
— Atnesziai pinigus? Pa
Andrius avis iszduos ir ar atklausė ant galo.
važiuos Mendrovskis ?
— Tiktai rubliu; daugiąus
o
d
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Delko neiszduos? Klause
moni-orderius
.
.
Kalauja deszimts centu uz
dėkingi užtai. :: ::
------- B“SUne
pats saves ir pradėjo protauti, negavau.
— Meluoji!
+
---- _-- ----kaip iszryto gryždanias isz gi
— Kam man meluoti! Įe,
3 MnAHANOvLISHINe 00 ■
5
rios. Tai avis duos, bet anasai
iviAHANOY CITY, Pą
į
ar atvažiuos? Delko gal įieat- gal paskui gausiu.
— Duok szia! Tegul tgve
važiuot ? Ka. tai, lyg pirma sy
Gerbiama Redakcija;
|
.....
ki juodu prekiauja ? Lyg jisai, nogla!
^risiuneziu jums $
*
Kajimas nusispjovė ir padaKajimas, kada ji apgavo, ne“S“1'”
sekanezio adreso:'UŽ
siuntinėti laikraszti i
Į
ve
rubline popierele/kuria An
dalaike žodžio? Arba lyg juo
du vaikai, kad apgaudinėtu drius pas save paslėpė.
— Pakluonije.
viens kita ? () M.endrovskis lyg
— Yra. ten kas ?
tai koks “frajer,” ka neniivo— Yra.
• •’
—
Tegul
užvažiuoja:.;
viri
Atvažiuos, tikrai atvažiuos.
Isztikro tuojaus |io pusiau- miega; sargas tik ka nuėjo iu
nakezio praslinko tarp tvorų grinczia ir negreit su grysz. '
koks szeszelis. Menulis ant tos
Kajimas tuom paežiu keliu
★
valandėlės buvo apniauktas, sngryžos’pas- .Mend*fW’’ski. Pri[Tąsa Ant 2 Puslapio]
j sunku bn\ o pažinti, kas prie
t
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Žinios Vietines
— Tik szeszios dienos lig'1
Kalėdų 1
— Su bato j (pripuola Szv.
Domininko ir Szv. Teofilio, o
Tautine Vardine: Mite, Pas
ininkas. Ir (a diena: 1922 nu,
Anglija, Prancūzija, Italija ii'
Japonija pripažino Nepriklau
soma Lietuva Resp. dė Jure.
— Kita sau vaite: Nodelio j
pripuola ketvirta Adventu-Nedelia, ir Szv. Tamoszio, o Tau
tine Vardine: Ilgis. Taipgi ta
diena: 1932 m., Kongresas pa
vėlina parduoti ir gerti alų;
1943 nu, Generolas George S.
l’atton, 60 metu amžiaus, gar
sus karininkas pasimirė. Jis
buvo mirtinai sužeistas prie
I at karo lauko. Taipgi sziandien pirmoji žiemos diena;
1932 nu, Stalinas apvaikszcziojo savo septyniosdeszimts treczia gimtadiena; 1620 m., Pilg rimą i bebėgdami nuo (perse
kiojimu Europoje, pasiekė
Plymouth Rock, Amerikoje ir
ežia apsigyveno. Sziandien yra
trumpiausia metu diena.
— Panedelyje pripuola Szv.
Praiieiszka Caibrini, o Tautine
Vardine: Dobile. Taipgi ta die
nai: 1935 m., Anthony Eden, ta
po Anglijos Užsienio Sekreto
riumi, jis tuojajis pasakė, kad
reikia Italijonus nubausti už
užsipuolimą ant Etliiopijos;
1335 m., Žemaicziaii sudegino
Kryžeiviu albaza Ragainėje.
— Utaminke pripuola Szv.
Servulio, is'zpažintojo, o Tau
tine Vardine: Žibute. Atmaina
Menulio, Prieszpilnis. Ir ta
diena: 1933 nu, daugiau kaip
du szimtu Prancūzu žuvo trau
kinio nelaimėje, apie 17 myliu
nuo Paryžiaus miesto; 1939 m.,
Prez. Franklin D. Rooseveltas
paskiria Myrai C. Taylor kai
po taikos pasiuntinys ln Vati
kaną, Kataliku Bažnyczios
sostine; 1905 m., Iszejo pirma
sis Lietuviu dienrasztis Vil
niuje “Vilniaus Žodis“; 1865
m., Rusai uždraudė Lietuvos
bajorams ir alpsiszvietusicnis
pirktis žemes.
. — Seredoj įpripuola Kuczios.
— Ketverge Kalėdos,
— Rusnaku Kalėdos pri
puola Sausio 7-ta diena.
— Petnyczioj, Gruodžiu 19
d., 6:30 valanda ryte, išzvažuos in Wilkesi-Barre, Pa., del
daktąriszko peržiūrėjimo, 53
vyrukai, kurie likos paszaukti
del karisz’kos tarnystes. Že
miau paduodame vardus, tuju
kurie apleis isiz:
Delano: Ed. Purcell.
Frackville: Vincent Crosby.
1 Shenandoah: Louis DcLuca,
Matt. Baranoski, Jr., Robert
Grajewski, Albert Dereskiewicz, Wm. Chesonis, John M.
Reese, Ant. Bova, John Hedesh, Jr., Francis Holden, 'Cla
rence Heilenbach, Jr., Leonard
Kweder, Edward Alahutsky,
Jerome Daniels, John Wascavage, Jr., Bernard Lesko,Mattluew Pavitts, Jr., John Reddy,

iL. TRASKAUSKAS i
i LIETU VI SZK AS :
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GRABORIUS
J
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* Vestuvių Ir Kitokiams J
J
::
Reikalams
:: '*
:
—
:
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J
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Leonard Labonski, Warren
DeLowery, Francis McCor- ■
mick.
j
Shenandoah, Heights: Wm. |
Xavitsky, Donald Hontz, Ge
rald Upcavage, John Sullivan,
Fred Hawkins, Jr.
Ringtown: William Lynch.
Joseph llemeric'k, Geo. liar- ;
Rcr.
Zion Grove: Raj uh .Hauck, Į
Edward Kaszmetskie.
Juost Creek: John Mack, Leo į
Hancock.
Shaft: George Di senvage, į
DaniehDemansky, John Paulukonis.
Oneida: Paul Kakalecik, An
drew lleiick, Jr., Francis N.I
1 lann.
McAdoo: .Alexander Ellis,
1 ’<4er Tomaino, Peter Kringer,
Edward Corel), Thomas I’aiicoe, Michael Mega, Leonard
Brown.
McAdoo Heights: Andrew
Rusnock, Stephen Kott.
Kelayres: Patrick Cara.
Haddock: John Boyko.
Audenried: Joseph Baranko. i
Lofty: Russell Segilia.
— Buvęs miesto gyvento
jas, Kunigas Joseph J. Ostlieimer, Vokietys, klebonas SS.
Petro ir Povilo parapijos isz
Copley, Pa., kuris per tris me
tus sirgo, pasimirė Utaminke,
in Villa Szv. Juozapo Darby,
Pa. Gimęs Mahanojuje. Paliko
broli ir keturios seserys. Lai
dos Petnyczios ryta, Copley,
Pa.
— Buvęs miesto gyvento
jas Juozas J. Laukaitis, nuo 32
McComb uly., New Philadelfijos, pasimirė Utarninko vaka
rai, Good Samaritan ligon'buteje, Pottsvilleje. Gimęs Maha
nojuje, o daugelis metu atgal
apsigyveno New Philadelfijoje. Jisai buvo Veteranas isz
Pirmos Pasaulinius Kares. Ne
vedąs. Paliko keturiolika, anukii ir anūkes. Laidos Su'batos
ryta, isz Graiboriaus Vinco
Bartaszio koplyczios, su apiegomis Said. J. Szirdies bažnyczioje devinta valanda ir pa
laidos in parapijos kapines.

Shenandoah, Pa. — Juozas
Kavaiauskas, nuo 433 AV. Coal
uly., numirė Nedėliosi diena, in
Danville ligonbuteje. Velionis
atvyko isz Lietuvos in Pittstona, o 1904 metuose apsigyveno
Shenadoryje. Buvo angliakasis ir paskutini laika dirbo del
Eagle (Abbatoir) Packing Co.,
mieste. Paliko savo ipaczia Ata
ri joną. Laidotuves hi vyko Ket
verge ryta deszimta valanda ir
palaidotas in Kalvarijos Kal
no kapines. Gralborius L. Chaikowsky laidojo.
— Ana diena Locust Ang
liakasy klios kompanija susto
jo dirbt savo mainas, ir apie
1,100 darbininku neteko dar
bo. Ta kompanija operuoja.
Packer Nr. 2, 3 ir 4 kasyklas,
taipgi Weston brokerio, kurios
valdo Weston Dodson kompa
nija. Priežastis užsidarymo tu
kasykliu, neužsimoka., nes per
dideli iszkaszcziai. •

39 JURININKAI
ISZGELBETI Tik iki Nauju Metu!
Gaunamos beveik už puse
kainos tinkamiausios ilgiems
žiemos vakarams ir Kalėdų 'do
vanoms knygos:
‘Szliuptarniai,’ Pirma kny
ga, kurioje tiek daug.'pasakyta,
apie Amerikos lietuviu gyveni
Laivynas buvo pasiuntęs ke mo sunkumus, vargus ir kovas
lis kariszkus ir mažesnius lai del lietuvybės. 652 pmslaipiai,
ves, greitus erop’anus ir heli-1 ■Jono Šzliupd, “dėdės“'Szėrno
kopterius jiems in pagelba.
ir kun. Demskio atvaizdai, kai
Per kelias valandas niekas na tik 3 doleriai.
negalėjo prie to skestanezio
‘Szirdies Rūmai.“ Ajuerikos:
laivo prisiartinti, nes baisi au lietuviu gyvenimo romanas,
dra šukele dar didesnes ban- į pirmas apie szirdi, iliustruotas
451) puslapiu, kaina 4 doleriai.
gas ant mariu.,
‘Czikagos Szeszeliai.’ Sep
Bet vėliau, laivai ir eroplarai prisiartino gana arti ir pa tynios noveles, baisesnes už
sekmingai visus jurininkus į Upton Sinclair’io RAISTA,
nuo to skestanezio laivo nu iliuostruotos, 316 puslapiu,
kaina 3 doleriai.
ėmė.
Visos 3 knygos sykiu tik UŽ
Nei vienas isz tu jurininku
6 dolerius! Bet szita beprotisžnebuvo nei sužeistas.
kai numuszta kaina gaJios' tik
Laivas “Grommet Reefer” iki Nauju Metu. Todėl nelau
buvo mariu bangu ir viesulu kite rytojaus,'bet tuoj kiszkite
nutrenktas ant “Queen of Leg in voką 6 dolerius ir siuskite:
horn” akmenų, ir sudužo.
Dr. Alg. Margeris,
Jis veže tukstanezius svaru
3325 South Halsted Street,
kalakutu musu kareiviams del
Chicago 8, Ill.
Kalėdų.
Persiuntimo kasztus
To laivo Kapitonas, Henry
apmokame.
P. Saukant, buvo paskutinis
žmogus ta skęstanti laiva ap
leisti.
sniegą, krusza, gera ir negera
Helikopteris eroplanas že orą nesza pacztas kas rytas.
mai nusileido virsz to laivo. Ar dabar ir jam nevalia priim
Kapitonas Saukant nuleido ti nors Kalėdų Dovanele?
Mes, nenorėdami jam (klai
Amerikos vieliava, ja suvynio
jo, insikiszo in anti ir tik tada dingai patarti, patys pasitarė
nusistvere už jam isz to ero- me su keliais advokatais ir laplano nuleistos virves ir ap jeriais ir net su dviejais teisė
jais ir sztai ka mes ne tik del
leido savo laiva.
Butkaus ir saves, bet ir del sa
vo visu geru skaittyoju daži•
— Senis Butkus aiszkina, nojome:
Pacztorius kuris mums taip
kad kai jam smutna ir negerai,
isztikimai
tarnauja per visus
tai jis tuojaus ima dainuoti;
tada ir kitiems smutna ir ne metus gali ir turėtu gauti nors
gerai ir jis jau nesijauezia vie kokia, dovanele isz visu musu.
Jis vertas dovanos. Ypatingai
nas.
priesz Kalėdas, jis yra visu
musu tikras Kalėdų Diedukas,
nes kas mums daugiau dovanu
atnesza kaip jis? Kas mums
tiek pasveikinimu atnešža
kaip jis. Jis deszimts sykiu
Musu senas draugas Butkus sunkiau dirba priesz, per ir po
buvo užejes ana diena su labai Kalėdų ir nei cento daugiau al
svarbiu klausimu ir reikalu ir gos negauna.
norėjo su mumis pasikalbėti.
Tai mes savo draugui seniui
Jis sake kad jis buvo skaitės Butkui taip patarėme kaip ir
“Saulėje“ kad dabar valdžia dabar savo mieliems skaityto
uždraudžia žmonėms duoti do jams patariame: Duokite savo
vanas valdžios darbininkams. pacztoriui, neszuotojui Kalėdų
Tas instatymas buvo investas dovanele.
už tai kad buvo tiek daug pa
Bet mes skubinamies pridė
pirkimu su dovanomis Vasz- ti kad tai tik tam pacztoriui
ingtone per Prezidento Truma- duokite dovanele, kuris visa
no valdymą.
meta jums patarnauja, ne tiem,
Seniui Butkui nerūpėjo dar kurie tik ekstra darba gauna
bininkai Vaszingtone, nei vals per Kalėdų dienas ar tiems ku
tijos sostinėje. Kas jam rūpė rie paczte tupi, cigaretus trau
jo, tai buvo musu miesto dar kia ar pypkes pipsi ir sziltas
bininkas, pacztorius, kuris vi vietas kaip viszta ant kiauszisa meta, per lietu, sausuma, niu peri.

LEGHORN, ITALIJA. —
Trisdeszimts devyni Amerikie-'
ežiai jurininkai buvo iszgelbeti nuo bangu sudaužyto
“Grommet Reefer” prekybi
nio laivo.

Newark miesto, New Jer
sey, eroplanu aerodromas
buvo ilga laika uždarytas
kai to miesto žmones šukele
toki dideli pasiprieszinima,
už tai kad tiek daug eropla
nu nukrisdavo ant to miesto,
nusileisdami ar pasikeldami
kad žmonėms buvo gyvas

pavojus mieste gyventi.
Po keliu menesiu, kai ae
rodromas buvo pertvarkytas
taip, kad eroplanai atskrisdami ar iszskrisdami neskri
do virsz Newark miesto, tas
aerodromas buvo vėl atida
rytas del eroplanu biznio.
Bet miesto gyventojai dar

vis nepatenkinti ir reikalau
ja kad tas aerodromas butu
ant visados panaikintas. Jie
sako kad jis nėra reikalin
gas, nes Newark miestas yra
taip arti New York miesto
kur randasi du didžiausi ae
rodromai visokiems eroplanams.

rėti in szita vaizda, gryžo su
PRAVARYTAS ISZ NUŽUDĖ PABĖ
aszarotomis akimis.
TAUTU SANJUNGOS
GĖLIU GIMINES
AMERIKA
.(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Komunistai Suszaude;
NENUSILEIDŽIA
bu. v
Sovietu Delegacijai ir Mask Privertė 100 Kareiviu
Reikalauja Komunistai
vai buvo tuojaus praneszta
Žiūrėti
apie to agento pravaryma. SziPriimtu Pasiulinimus
tas agentas Nikolai Skvorstovas buvo sugryžes in Rusija, ir
kai norėjo vėl ežia atvažiuoti,
jam nebuvo duota viza.
Sovietai vieszai dar nieko
nėra sake apie szita atsitikima.
Jie baisiai prieszinosi, kai Va
lentin Gubitschevas buvo panasziai paszalintas, 1949 me
tuose.

Loszikas Pasveiko

Eddie Cantor, po visa
svietą pagarsėjęs senas lo
szikas, juokdaris ir szokikas
besijuokdamas apleidžia Ce
dars of Lebanon, ligonine,
Los Angeles mieste, Califor
nia. Jis buvo labai pavojin
gai susirgęs su szirdies liga,
kai jis losze per televizija.
Jis sako kad jis dabar gana
sveikas ir prisirengęs gryszti in savo loszimo darba.

Sieniniai Kalendoriai 1953m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
OF3 Po W arba* 3 už S1.00
Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

SEOUL, KORĖJA. — Ame
NEW YORK, N. Y. — Ame
rikos Asztunta Armija pranerikos
Atstovai Tautu Sanjunsza kad Komunistai suszaude
du gimines Sziaures Korėjos goje griežtai ir galutinai pasa
armijos pabėgėliu, Gruodžio kė kad “jokio nusileidimo ar
antra diena. Komunistai pri pataikavimo ’ ’ nebus ant musu
vertė daugiau kaip szimta sa nusistatymo ir pareikalavimo
vo kareiviu pribūti ir pamaty- j kaslink paliaubų Korėjoje ir
ti kaip tiedu buvo suszaudyti, 1 kaslink belaisviu gražinimo.
“Dabar visa atsakomybe del
kad jie žinotu ir atsimintu kas
paliaubų
ar taikos Korėjoje
atsitinka pabėgėliu giminėms. 1
Gruodžio (Dec.) antra diena aiszkiai yra Kiniecziu Komu
1952 metuose, ant lauko, netoli nistu ir Sziaurines Korėjos va
710-tos ligonines, 45-tos Sziau du,“ Amerikos Atstovas yra
pasakęs.
res Koriecziu Divizijos, prie 1
Yangjichon, septyni sargai j Szitaip Amerikos Atstovai
privertė daugiau kaip szimta Tautu Sanjungoje iszsireiszke,
Koriecziu, atstovu isz beveik po ilgu pasikalbėjimu ir po
visu armijos sluogsniu, susi-| kruopsztaus peržiūrėjimo visu
rinkti ir pamatyti kas atsitin-1 tu Raudonos Kinijos pareika
ka su pabėgėliu giminėmis. Vi ; lavimu.
Komunistu Kiniecziu parei
si turėjo stovėti aplinkui ir
kalavimai yra tokie patys, ko
žiūrėti kaip dvideszimts penkius Rusijos Andrei Y. Vishinkiu metu moteris ir penkios
skis buvo nustatęs ir kurie bu
deszimts metu vyras buvo su
vo visu krasztu iszmesti.
szaudyti. i
Amerikos delegatai sako
Vyresnysis Leitenantas pa- kad labai gaila kad Komunis
aiszkino visies susirinkusiems, tai Kiniecziai vėl prieszinasi
kad ta moteriszke buvo žmona Tautu Sanjunga ir atmeta vi
Sziaures Korėjos Armijos ka sus pasiulinimus tos Sanjunreivio, kuris pabėgo ir pasida gos, o tuo paežiu sykiu reika
vė Amerikiė ežiams.
lauja kad ta Sanjunga priim
Tas penkios deszimts metu tu juos kaipo narius.
amžiaus vyras buvo tėvas to
Tas kariszku belaisviu klau
kio pat kareivio kuris teipgi simas yra baisiai svarbus.
pabėgo ir pasidavė Amerikie- Trumpai, klausimas yra szicziams.
teks: Komunistai nori kad visi
Vyras buvo pirmiausiai nu belaisviai butu sugražinti in
žudytas. Jam rankos buvo su- tuos krasztus isz kur jie yra ar
risztos užpakalyje, jis buvo pabege ar isz kur buvo paimti,
nuvestas dvieju sargu prie me ar jie nori gryžti ar ne.
džio.
Amerika su Tautu Sanjunga
Pirm negu tie sargai ji nu- ant to nesutinka ir sako kad
szove tas žmogus pravirko: tai butu nežmoniszka, nes
“Asz žinau kad mano sūnūs daug tu belaisviu nenori, bijosi
dabar laisvas ir jis mane atsi ir staeziai negali gryžti, nes jie
mins.“
butu nubausti, ih kalėjimus
Saržentas paleido tris szu- patupdinti, in Sibirą iszvežti
vius isz labai arti. Surisztas ar tiesiog nugalabinti. Tautu
žmogus nutilo amžinai.
Sanjunga nori kad butu nu
statyta
kad tik tie butu graži
Jauna moteriszke buvo panasziai suszaudyta, bet ji nei nami, kurie nori savu noru
gryžti. Tai visas tas kariszku
žodžio neprasitarė.
Tie kurie buvo priversti žiū belaisviu klausimas.

PACZTORIUS IR
KALĖDOS

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA z. . .

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.

