
*
WMimsa**.............. ».*.......... *................... .. ............ ..........
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

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

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $5.00;
H Year $3.00; Foreign Countries $6.00. Adver. Rates on Application

; SAULE PUBLISHING CO.,
! MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.J-..................................................

i DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULS’4 
ISZEINA KAS UTARNINKA IĘ PETNYCZU

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 H" Metami) 
Kitose Vieszpatystese $6.00 Metams; $3.60 J4 Metama

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szfo adreso]

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

No. 44 M I ENTERED AT.THE MAHANOY CITY, PA., Y 
' POST-OFFICE AS SECOND CLANS MAIL MATTER. I M MAHANOY CITY, PA. BIRŽELIO, PETNYCZIA 3, 1949 (JUNE, FRIDAY 3, 1949) V. L. Bocikowskl, Ędltor and 9>rr. 60 METAS

U.S. Pinigai Sumusza Rusij a
Isz Amerikos
LIGONINE

UŽSIDEGĖ

tai daug fabriku turės užsida
ryti, biznis bus prastas ir dar
bininkai neturės darbo, ir visa 
pramone Amerikoje pakriks.

Rusija kaip tik to ir nori, nes 
tada Amerika negalėtu szelpti 
ir gelbėti Europos krasztus.

fiG Ligoniai Iszgelbeti

' BEAINFERD, MINN. — 
Gaisras isztiko Szvento Juoza
po ligonine szitame miestelyje 
labai anksti isz ryto. Daktarai 
ir slauges iszvede ar isznesze 
visus szeszios deszimts sze- 
szis ligonius isz deganczio na
mo ir taip visus iszgelbejo.

Gaisras sunaikino laiptus 
tarp dvieju tos ligonines spar
nu. Isz kur ir kaip tas gaisras 
prasidėjo dar nebuvo galima 
sužinoti.

TAIKOS PAVOJUS

ŽMONA NUŽUDINTA

Vyras Suimtas

TRENTON, N. J. — Antho- 
ny Innella yra suaresztuotas ir 
intartas už nužudinima savo 
žmonos, keturiu vaiku motinos.

Policijantai sako kad jis nu
dūrė savo keturios deszimts 
dvieju metu amžiaus žmona 
Marija su dideliu ir ilgu peiliu 
kai jiedu susiginczino ir susipe. 
sze. Jis ja nužudė virtuvėje, 
tik kelios pėdos nuo kambario 
kur j u dvieju vyresnis sūnūs, 
devyniolikos metu senumo An
tanas miegojo. Sūnūs sako jis 
pabudo kai jo motina jau su
kniubo ant grindų.

Vyras paskui iszgere trucyz- 
nos ir iszbego ant ulyczios ir in 
polciijantu ofisą, sakydamas, 
kad jis nusitrucino ir labai 
nori savo paskutini testamenta 
padaryti. Jis nuo tos trucyznos 
nenumirė. Dabar randasi ka
lėjime.

Beveik kiekvienas miestelis 
turėjo savo parodas, susirinki
mus ir prakalbas.

Prakalbininkai ir pamoksli
ninkai iszkalbingai ir graudin
gai kalbėjo apie mirusius; mo
tinos, tėvai ir mylimieji asza- 
ras liejo už žuvusius per kara. 
Visa nuotaika buvo gedulinga, 
graži ir aszaringa. B et-ant ry
tojaus, tos kvietkos ant kapu 
padėtos pradėjo vysti ir tie 
žmones kurie tas kvietkas te
nai padėjo, pradėjo vėl už- 
mirszti.

APVOGĖ DAKTARUS

Tėvas Su Sunumi
Dirbo Iszvien

WASHINGTON, D. C. —
Amerikai gresia baisiai dides- 
nie pavojus isz taikingos Rusi
jos, negu isz karingos Rusijos, 
nes tai Rusijos taika sziandien 
yra palszyva!

Kai Rusija grūmoja ir grasi
no, tai Amerika pradėjo gink
luotis, ar nors rengtis apsigink
luoti. Atlanto Kariszka Sutar
tis buvo sudaryta kaip tik tai, 
kad visi krasztai bijojo Rusi
jos.

Dabar, kai Rusija jau apie 
taika szneka ir kai visi ima jos SzaltaS OfaS SumaŽi- 
nesibijote; kaip tik tada vi
siems didžiausias pavojus gre
sia. •

Jeigu nėra ko bijotis Rusijos 
tai ta Atlanto Sutartis visai ne
reikalinga. O Rusija kaip tik ir 
nori ta sutarti suardyti.

Jeigu Rusija nori su Ameri
ka gražumu susitaikinti, tai 
kam Amerikai ginkluotis ir 
tiek pinigo už dyka prakiszti? 
Kongresas yra paskyręs trisde- 
szimts bilijonu doleriu ($30,- 
000,000,000) tam apsiginklavi
mui. Kongresmonai dabar sa
kys kad puses tiek užteks, jei
gu jau pavojus isz Rusijos ne
matyti.

Rusija kaip tik to ir nori, nes 
ežia Sovietai tikisi dvejopa 
tikslą atsiekti: .{i.

Amerika liktųsi neapsigink
lavus ir silpna, o Rusija butu 
galingiausia tauta ant viso 
svieto, ir niekas jai nedrystu ir 
negalėtu kelia pastoti.

Antras tikslas, gal ne toks 
aiszkūs, bet svarbesnis net ir 
iiž apsiginklavimas.

Visa Amerikos pramone, vi
sas Amerikos biznis ir beveik 
visi darbai jeigu jau dabar ne
siremia, tai tikisi ne už ilgo 
gauti ir} biznio ir darbo kai 
Amerika ims ginkluotis ir su
vartoti tos Kongreso paskirtus 
pinigus. Jeigu musu fabrikan
tai ir biznieriai negaus tu kon
traktu ir to biznio isz valdžios,

CAMDEN, N. J. — Policija 
suėmė ir suaresztavo viena va
gi, razbaininka ir. jo szeszioli- 
kos metu amžiaus sunu, kurie 
du apmusze ir apvogė kelis 
daktarus Philadelphijoje.

Benjamin Lingo, keturios de
szimts keturiu metu amžiaus, 
isz Camden, pasiėmė in talka 
savo sunu, kai jam jau buvo per 
daug darbo su visomis tomis 
vagystėmis. Jis policijai prisi
pažino kad jis savo sunu pasi
samdė, nes darbo per daug bu
vo vienam žmogui. Jis prisipa-l 
žino kad jis keturis ar penkis 
daktarus apmusze ir apvogė ju 
ofisuose.

Jis szitaip dirbdavo: Ar jis 
ar jo sūnūs ateidavo pas dakta
rą ir pasiskusdavo kad jam ta 
ar ta, ten ar ten skauda. Kai 

i daktaras sunu ar tęva priimda
vo in savo privatini kambari 
geriau patikrinti ar peržiureti, 

--------  tai tėvas ateidavo su savo sune-! 
PHILADELPHIA, PA. — liu ar sūnelis atsekdavo paskui 

Viesus oras ir apsiniaukęs dan- tęva ir paskui jie ta daktara 
gus sumažino žmonių iszvažine- 
jimus per tas keturiu dienu at
ostogas. Laikrasztininkai pra- 
naszavo kad per tas pastarąsias 
keturias dienas baisiai daug 
žmonių iszvažiuos; daugiau ki
tais sykiais, bet pasirodo kad 
prastas oras ir szaltis daug 
žmonių sustabdė. Nors polici
jantai ir sargai prie vieszkeliu 
ir tiltu sako kad vistiek baisiai 
daug žmonių iszvažiavo ir par
važiavo.

PO ATOSTOGŲ

no Važinejima; Tuks
tancziai Atsilankė Antį 

Kapiniu

67,214 automobiliu pervažia-l ant mažos korteles.
vo skersai Delaware tilta, isz 
Philadelphijos in 
per viena diena.

Apie szimtas 
penki tukstancziai 
vo nuvažiavę in pamares, in At
lantic City. Vieszbucziu sanvi- 
ninkai nusiskundžia, kad dau
giau žmonių buvo ežia suvažia
vę per Velykas negu dabar.

Mažai žmonių ėjo maudytis, 
nes buvo per szalta.

Daug žmonių pasiliko namie 
ir atsilankė in bažnytines ar ti
kybines pamaldas už mirusius. 
Szimtai tukstaneziu aplanke 
kapines.

New Jersey

dvideszimts
žmonių bu-

iždininkė žuvo Atstovai Vieni Ki-
Automobiliai Susikūlė & „ o ,

A"t tiems Lenkiasi Bet
BETHSEDA, MD. — W. A. J • W o

Julian, Amerikos Iždininkas PkJ 0.1 S O
nuo pirmųjų Roose velto dienu JL Ji M M JI JkLi JL
Washingtone, buvo užmusztas --------- --- —...............—..........—
kai jo automobilius su kitu su-j •

I simusze, netoli nuo Bethseda
miesto.

Žmogus, kurio paraszas ran
dasi ant visu Amerikos popie
riniu pinigu važiavo sau vienas: 
golfą loszti isz ryto. Jis norėjo 
savo automobiliu in kaire puse 
pasukti kai nelaime atsitiko.

Jo krutinę buvo sutrinta. 
Darbininkai per puse valondos 
dirbo, kol galėjo ji isztraukti 
isz to sudužusio automobiliaus.

Antrame automobilyje važia
vo William Ellis ir Paul Smith. 
Jiedu buvo tik biski sužeisti. 
Policija jųdviejų visai nesu- 
aresztavo.

dabar ąreitai Prieszinsis Amerikai taip BIA SZVENTA META 
tuonies deszimts metu amžiaus, vicSZSl drąsiai.
o jis septynios dešimts asztuo- 
niu. Jiedu buvo bevaikiai.

Gimęs ant ūkio netoli nuo 
Frankfort, Kentucky valstijo
je, William Alexander Julian 
pirmiausia dirbo bankioje už 
kliarka ir paskui czeveryku 
sztore. Paskui jis buvo czevery
ku fabriko sanvininkas ir vė
liau Queen City Trust bankos 
prezidentas ir kitu banku di
rektorius.

Jis buvo Demokratas. Roose- 
veltas ji prisikalbino atvažiuo
ti in Washingtona ir sutvarkyti 
Amerikos banku 
kalus.

Jis retai kur 
vakaruszkose ar 
se ir laikrasztininkai labai retai

I ji kur užtikdavo. Jis niekur ne- 
sikiszo in politika ir retai kur 
pasirodė kur didžiūnai renkasi.

234Žmones Suaresztuoti Kurie 
Neteisingai Gavo Paszelpa Isz 
Valdžios; Fordo Darbininkai 
G ryžta In Darbus; A utomobiliai 
Susikūlė, Amerikos Iždininkas 

Žuvo Arti Bethseda, Md.
WASHINGTON, D. C.— Sovietai var-pgpjg^IUS PASKEL

* A * * • • A • f • . •

ir pinigu rei-

pasirodydavo
susirinkimuo-apmuszdavo, suriszdavo ir vi

sus jo pinigus atimdavo.
Tėvas prisipažino jau prie 

daugiau negu penkios deszimts 
ir kitokiu vagyseziu.

Policijantai pirmiau suėmė
jo vaika, kai ji užtiko sėdinti in 234 SUARESZTUOTI 
svetima automobiliu, bet pas
kui paleido. Bet ta paezia diena 
policijantai ta vaika vėl grei
tai suėmė kai surado daug 
brangiu žiedu ir žemeziugu 
szalia upelio, ir to vaiko varda

UŽ PASZELPA

• • j • • • .it.. i VATIKANT AS, ITALIJA.Rusija dabar genusis, nusilenks ir gal _ Szventas TevaSi Popiežius, 
biski ir pasitrauks, kad ji galėtu gražumu Kataliku vadas paskelta kad 

.. . . . _ 1950 metai yra paskirti kaipo
per taikos sutartis inlysti m vakarine V o- szventieji ir jis praszo, kvieezia 

ir rogina visus Katalikus po vi
sa svietą atvažiuoti in Ryma ir 
insigyti daug atlaidų per tuos 
szventuosius metus. Tie metai 
prasidės su sziu metu Kalėdo
mis ir užsibaigs su kitomis Ka
lėdomis.

Popiežius insako visiems kle
bonams savo parapijiecziams 
paaiszkinti ka tie szventieji 
metai reiszkia ir kiek maloniu 
ir atlaidų galima insigyti.

kietijos dali. Rusijai labai rupi Amerikos V
toks turtingas biznis.

Rusija buvo 
daryti kelius in 
ti kad tas taip 
yra 
bar 
ten 
tai
ar intekme yra dabar be 
vienybes. Visiems jiems 
voro ir visokiu maszineriju, kurias vien tik

priversta nusileisti, ir ati- 
Berlyna, turėjo prisipažin- 
vadinamas “Szaltas Karas”

Komunistu Partijos dapralaimėtas.
prarado savo varda ir garbe, kokia ji 
nebuvo, Europoje.
kurie randasi po

Europos krasz- 
Rusijos valdžia 

tvarkos ir be 
baisiai reikia ta-

HARRISBURG, PA. — 
Nuo Nauju Metu iki dabar val
džia yra suaresztavus ir paszel- 
pa sustabdžius du szimtai ir 

Tėvas patrauktas in teismą trisdeszimts keturiems žmo- 
ir randasi kalėjime, o sūnūs pa- nems, kurie valdžios žmonėms 
taisu namuose. pamelavo ir ■ neteisingai gavo

 paszelpa isz valdžios.
Tie kurie turi kokiu nuosa

vybių, kaip stuba ar namus, ir 
apie tai nieko valdžiai nesako 
ir praszo paszelpos būva labai 
nubausti. Tokie žmones val
džiai pernai buvo priversti su
mokėti $2,818,750 baudos.

Valdžios žmones dabar daug 
kitu paszelpos reikalaujancziu 
ir imaneziu dabar jau ima sekti 
ir tardyti.

COLLINGDALE, PA. — 
Henry Miller, penkios deszimtsį 
vieno meto amžiaus darbinin
kas, dailide nusiszove su kara
binu. Policijantai rado ji negy
va su karabinu ant kojų. Jo gi
mines buvo policijantams pra- 
nesze kad jis buvo dingės isz 
savo namu ana sanvaite, kai jis 
nesug’ryžo namo isz kliubo. Su
siedas John M. Washington už
tiko jo lavona girioje ir prane- 
sze policijai. Pirkie U. S. Bonus

FORDO STRAIKOS 
BAIGTOS

DETROIT, MICH. — Ilgiau
sios straikos Fordo automobi- 

Vakarines Tautos gali pagaminti ir pristatyti. liu fabrikuose užsibwe, fau 
, Unija susitaikė su fabrikantais

Stalinas dabar stengiasi szvelniai kalbe- ir szimtas szeszi tukstancziai 
darbininku gryžo in savo dar
bus. Straikos tesiesi per dvide
szimts penkias dienas. Keli 
tukstancziai darbininku visai 
nebalsavo, kai buvo iszkelta ant 
balsu, nes jie jau tada buvo tik- ? 
ri kad visi grysz in savo dar
bus. Du tukstancziai keturi 
szimtai ir dvideszimts trys dar
bininkai balsavo gryžti in dar
bą, o trys szimtai ir septynios 
deszimts septyni balsavo prie- 
szingai.

Reuther, tis unijos Preziden
tas sako, kad darbininkai nega
vo visko ko jie reikalavo, bet 
kad jie gera pradžia sudarė.

Dabar dar viskas nėra nutar
ta ar iszaiszkinta, bet unijos 
nariai sutinka atszaukti visus 
darbininkus in darba ir kai jie 
dirba tai tada dar toliau vesti 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ti, nusilenkti ir susibieziuliuoti, kad jis ki
tokiais budais galėtu atgauti nors dali vi
so to ka jis per savo užsispyrima prara
do. Jis dabar stengsis užvesti prekybos 
sutartis su

Stalinas
statytos su Amerikos pinigais, ir patrauk
tos in Vakarine Europos puse.

Amerika su kitomis Vakarinėmis Tau
tomis dabar laiko botaga.

Jeigu
vesti su

Amerika.
....

bijosi Vakarines Vokietijos, at-

nas jau 
ir nieko

Rusija dabar norės koki bizni už- 
Vakarinemis Tautomis, tai Stali- 
bus priverstas klausyti ir sutikti 
nesakyti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Birželio menesis (June) daug 

visokiu palai szkinimu randasi 
kaip szitas menesis gavo savo 
varda Lotynu ir Anglu kalbose. 
Vieni sako kad Karalius Romu
lus paskyrė Gegužio menesi se
nesniems, ir Birželio menesi 
jaunesniems, kurie buvo vadi
nami jaunesnieji. Birželio me
nesio vardas yra surisztas teip- 
gi ir su pirmoju Romos Kon
sulu Junius Brutus. O kiti sa
ko kad szitas menesis gavo sa
vo varda “Junius” nuo vienos 
Romiecziu szeimynos. O dar ki
ti aiszkina kad szitais menesis 
gavo savo užvardinima nuo die
vaites Juno, Jupiterio žmonos 
ir Romos dievaicziu karaliaus. 

Viena naszle nuėjo pas viena 
burtininką kuris garsiu osi, kad 
jis gali susiszneketi ir ir susi- 
neszti su mirusiu žmonių du- 
sziomis. Kai ji tam 'burtinin
kui gerai delną patepė su sida
bru/ jis pasza’uke jos žmogų 
Petra, isz anapus grabo:

“Petruk,” ji paklausė, “ar 
tu dabar linksmas ir laimin
gas?”

“Asz esu labai linksmas ir 
laimingas,” atsake jos vyro 
duszia.

“Ar tau dabar tenai geriau 
negu Ibuvo ežia ant žemes su 
manimi?” Žmonele dar pa
klausė.

‘ ‘ Man ežia daug geriau negu 
ant žemes su tavimi. ’ ’ Drąsiai 
atsake nabasztninkas.

“Pasakyk mlan, Petruk, kaip 
isZrodo dangus?”
“Dangus?!” Suszuko nalbasz- 
tninkas, “asz ne danguje!’?

■ • •

Szeszios deszimts metu atgal 
paeztorius Artur Neves buvo 
suaresztuotas už tai, kad jis pa
sivogė szimta tukstancziu dole
riu. Jis buvo patrauktas in 
teismą tik ana sanvaite.

Kai kurie musu valdininkai, 
politikieriai ir kiti tokio plau
ko durniai nori mus intikinti 
kad Kinijos Komunistai nieko 
bendra neturi su Rusijos Ko
munistais. Jeigu jie norėtu tik
rai dažinoti kur ir kaip tie Ko
munistai stovi, tegu jie tik pa
siklausia New York miesto Ko
munistu. New York valstijos 
Komunistai tik kelios dienos 
atglal iszsiunte laiszkus visiems 
savo nariams kad jie pareika
lautu isz visu musu Kongres- 
mosu ir Senatorių kad Ameri
ka “isz Kinijos pasitrauktu, 
pripažintu Komunistu valdžia 
ir užvestu prekybas, bizni su 
Kinijos Komunistais. ’ ’

Szita laiszka reikėtų pa- 
siunsti FBI policijos virszinin- 
kui J. Edgar Hooveriui ir pa
rodyti jam kad Amerika yra 
kokiais trejais metais atsilikus 
su savo nusistatymais kaslink 
Komunistu Kinijoje.

_______ • •
Ana sanvaite Lenkijos Ko- 

munistiszka valdžia pardavė 
penkis szimtus kariszku ero- 
planu, bomberiu Ispanijai, o 
tuo paežiu sykiu visi Komunis
tai ežia spiegte spiegia kad 
Amerika negali biznio^ daryti 
su Ispanija nes Ispanijos val
džia yra Faszistine.

Musu Generolas Clay kuris 
dabar pasitraukė isz savo vie
tos, ir labai gerai padare klad Pirkie U. S. Bonus

jis pasitraukė pirm negu jis bu
tu buvęs pravarytas, pasiaisz- 
kino kad tos bobos Vokietes pa
smerkimas buvo permainytas 
ir suszvelnintas už tai kad ne
buvo gana priparodinimu tik
rai priparodinti kad ji isz nu
žudytu žmonių odos sau pasi
darydavo uždangtalus. Genero
las Clay aiszkinasi kad nebuvo 
gana priparodinimu taip nu
teisti ir nubausti ta Vokiete bo
ba. Jis toliau pasiteisina kad 
kai jis syki permaine jos baus
me jis jau antru kartu negalė
jo nei atszaukti, nei permainy
ti. Bet gerbiamas Generolas 
Clay, nežiūrint nei jo mokslo, 
nei jo augsztos vietos, per ke
pure szneka ir slavo priparodi 
nimus isz pirszto laužia. Sztai 
kaip ten buvo ir kas atsitiko: 
Senato Komitetas labai iszbare 
Generolą Clay už toki jo pasiel- 
gimlar, kad jis taip suszvelnino 
ta jos bausme. Tas pats Komi
tetas staeziai pasakė Generolui 
Clay kad tas Komitetas turi 
dabar fant rankos gana priparo
dinimu tos bobos žvieriszkumo 
ja nuteisti ant mirties. Szitas 
Komitetas teipgi patarė Gene
rolui Clay atszaukti savo, nu
sprendimą ir ta boba tinkamai 
nubausti kaip teismas buvo nu
statęs. Bet Generolas Clay ne
paklausė nei to Komiteto nei 
savo vyresniųjų.

• • 11
Laikrasztininkas Forrest 

Warren, kuris raszo del San 
Diego Journal, ana sanvaite 
savo skaitytojams pranesze: 
“Asz sergu vėžio liga ir nuo 
tuos ligos asz ne už ilgo mir
siu. ” Jis szitaip savo skaityto
jams pasakė del dvieju priežas- 
cziu: Pirma priežastis buvo su
raminti kitus kurie tą liga ser
ga ; o antra priežastis buvo kad 
paraginus žmones daugiau lan
koti tos ligos fondui.

Vieno vienuolyno sesutes 
parsitraukė ir priėmė apie tu
ziną jaunu mergaieziu Lietu- 
vaieziu ežia in Amerika. Tos 
Lietuvaites apsigyveno pas Se
sutes ir ju balta duonelė su 
sviestu valgė. Viena diena kai 
buvo Keturios. Deszimts Valan
dų Atlandai Vienuolyne, viena 
sesute, vienuole paprasze kad 
kelios tos mergaites stotu in 
talka ir padėtu jai suplauti in
dus, sumazgoti dieszes. Jos vi
sos vienbalsiai davė tai Sesutei 
žinoti, kad jos Lietuvoje buvo 
mokines ir toks darbas joms 
nepritinka.!

__________ • •__
Vienas jaunas vyrukas, ku

ris jo dede in Amerika parsi
traukė isz Vokietijos, nesutiko 
atviaižiuoti in Amerika ant an
tros klases bet pareikalavo ero- 
plana, sakydamas kad jam ir jo 
stonui nebutu gnaižu važiuoti 
antra klase. Jis Lietuvoje bu
vo studentas.

Mes nežinome kaip kitiems 
visas szitas tu musu pabėgėliu 
Lietuviu klausimas iszrodo ir 
atsiliepia, bet mums visai ne
gardžiai. Jie per daug reikalau
ja, per daug tikisi, per daug no
ri isz musu ežia Amerikoje.

Jeigu tiems musu ponai- 
cziams ir toms poniutėms Euro
pa ir Lietuva tokia brangi ir to
kia gera ir kulttiringa, tai ku
riu velniu visi jie dabar taip in 
Amerika skverbiasi ir skubina
si? Mes be ju ir ju kultūros iki 
sziol apsiėjome ir apsieisime.

Prezidentas Harry S. Tru- 
manas nuėjo in Washington 
Union Stoti, pamatyti pa
veikslą ligonines, kuria da
bar rengia statyti buvusiems 
kareiviams kur nors Arneri- 
koje. Veteranu Administra
torius, Carl Gray parodo

KELEIVIAI
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

vilnis, apsiaubia ju visa laive
li, užlieja visus tris keleivius ir 
paskui su visu smarkumu juos 
•ant kranto iszmeta.

Tai tas j u buvo tikriausias 
iszsigelbejimas.

Ilgokas laikas praslinko, ko- i valanda
laik mus tie trys keleiviai po 
tam atsitikimui spėkas atgavo. 
Neapsakomai jie persigando, 
nes mirtis prie ju 'akis szokine- 
jo-

Vilnies pastūmimas buvo per 
daug smarkus; jie mane, jog 
czionai turės pražūti. Sztai ma
tydami, jog atsiranda prie ne
apmatomo vandens kraszto, 
kožnas Dievui už iszgelbejima
nuo mirties dekavojo. Juk ako- isz dalies bllVO gilkime ’ll per 
ano vanduo buvo rustus; gale-i dvylika sykiu už vidutinio vy- 
jo vilnys juos ant syk praryti ir ro ugi ląugsztesne. Visa stovy - 
hutu su tuom viskas užsibaigė, la nuo apaezios iki virszui bu- 
Kas atsitiko su visiais kitais ke- vo visokiais vainikais papuosz- 
leiviais, jie nieko nežinojo. Jie ta.
jaute esanti perdaug silpni. Ba- — Dieve, mums padekie! 
das taipgi jau nemielaszirdin- Tarė Liudvikas, tas viskas ka

Bagocziu Lenktynes

In szitokias laivu lenkty-. 
nestik bagoeziai jau gali 
stoti. Szitos lenktynes yra 
tarptautines ir laikomos kas 
metai. Isz viso asztuonios 
stojo ih tas lenktynes, ketu
rios isz Amerikos ir keturios 4

Tariama Statyti Veteranams Ligonine

kaip ta nauja ligonine iszro- 
dys kai bus pastatyta. Szito- 
je ligoninėje butu priimama 
pirmiausia tie buvusieji ka
reiviai kuriems pagelba yra 
reikalingiausia. Prezidentas
Trumanas yra susirupines
szitokiomis ligoninėmis ypa- 

’ gai kankino. Ir ka tokiam pa-! 
įdėjime turėjo pradėti? Netrn 
kus priesz save pamate placzias 
lygias lankas ir derlingas dir
vas; taipgi ir medžius su pui-

1 kiais vaisiais; toliaus pamate 
krumus vynvuogiu, visomis pu- 

, semis ant lauku tik kvietkos 
žydėjo. Da toliaus nužvelgė 
puikuji miestą, susidedanti isz 
gražiu namu. Prisiskynė viso- . . . . . . ' t .kiu vaisiu, socziai pavalgė ir, 

atsilsėję, nusidavė
miestą.

Prie pat miesto jie pamate 
didžia iszmuryta sfovyla, prie 
kurios apylinkei žmones suki
nėjosi. ŽimAies keistai buvo ap
sirėdė. Jie aplinkui sfovyla 
kartais taip sau ramiai vaiksz- 
cziojo, o kartais linksmai szo- 
kinejo. Keliu instrumentu 
skambėjimai su susirinkusiu 
kliksmu ore maiszesi. Stovyla

isz Bermuda. Laivas “The 
Wisp” isz Amerikos laimėjo 
pirmąsias lenktynes. Szito- 
kius laivus vairuoti reikia 
daug mokslo ir pripratimo, 
nes galima labai greitai apsi
versti.

tingai už tai kad Kongresas 
atmete buvusiu kareiviu 
“bonus” byla. Jis sako kad 
reikia pirmiausiai susirūpin
ti apie visus tuos buvusius 
kareivius, kurie buvo sužeis-
ti ir dabar yra pagelbos rei
kalingi.

priesz save matom, mums aisz
kina, jog atsirandam stab
meldžiu kraszte. Klausiu da
bar jus: Kas dabar mus su tu 
žmonių paproezihis supia'žindis, 
kas mums pasakys, kaip mes 
su jais privalom apsivaiksz- 
czioti, kad kokiu nors budu ne
suklysti ir vėl in pavoju nein- 
pulti?

Ir artindamiesi kasklartas 
vis areziau prie susirinkusiu, 
aiszkiai galėjo girdeli iszreisz- 
kimus: Upupachu! Upupachu!

Nusiminė keleiviai prisiarti
nę sustojo ir lauke tos keistos 
regyklos užbaigos.

Tuotarpu tiarp stabmeldžiu 
užgimė didis sumiszimas ir 
akies mirksnyj keleivius ap
stojo. Paskui aplink juos pra
dėjo szokineti ir davė ženklą, 
kad su anais sykiu eitu in 
miestą.

Musu keleiviai tuo jaus isz ju 
p'asielgimo suprato, jog stab
meldžiai ant ju už. apvaiksz- 
cziojimo pertraukimą ruštino- 
si. Juk tai stovyla. Upupachu 
buvo ju dievaicziu. Stabmel
džiu noriu turėjo pasiduoti.

Ant galo atvyko miestan. 
Stabmeldžiai priesz puikuji na
rna ramiai sustojo. Du apsi
ginklavusiu vyru keleivius in
narna invede. Paskui juos pa
ėmė kiti ir nuvedė in kita kam
barį, liepė rainiai užsilaikyti ir 
laukti tolesnio prisakymo. 
Vargszai draugai sėdėdami 
viens in antra baimėj žiūrėjosi 
nežinodami, kas su jais dabar 
galės atsitikti.

—BUS DAUGIAU—

Uncle Sam Says
____

A new bonnet may get you in tha 
Easter parade but your partieipa» 
tion in the Payroll Savings Plan or 
the Bond-A-Month Plan will put you 
in the Security Parade. For the 
wage earner, payroll savings where 
you work enable you to acquire 
Savings Bonds on the partial pay* 
ment plan. For the self-employed, 
your local bank maintains the Bond* 
Ą-Month Plan0 U.\S. Treasury Defarttnenj

KATALOGAS
KNYGŲ

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

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

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
zmas daigias turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

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

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokejimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

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

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

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateusžo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdoSj Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar ,pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios naktį. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Vies?- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Eg-

Ii, Aržinolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 161 Keturios istorijos 
apie Ant Prapulties Kranto,

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

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

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažinsta. 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szviesa. Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

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

Kitokios Knygos

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

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

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 

mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176V2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

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

No. 181 Kvitu k n y g u t e 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 195 Maldele Arcibrost- 
vos Szvencziausio Veido Viesz. 
Musu Jezuso Kristaus. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Giarlaivyj, kuriuomi jie in 

Amerika keliavo, buvo jaunu
tis Turkas Zebit. Jo pavirszu- 
tine iszvaizda buvo labai už
imanti ir jis kožnam galėjo da- 
ibotis. Del tos tai priežasties ji
sai sau visu prielankumą už
sitarnavęs. Rodosi, jisai prigu
lėjo prie kokio nors au*gsztesnio 
luomo ir turbut turtingus te- 
vus turėjo. Buvo galima su
prasti, jog jis ne pirmu sykiu 
paniasziose kelionėse buvo, ir 
jog su tuo viskuom gana pla- 
cziai buvo apsipratęs. Jis kal
bėjo mažai ir nuo visu kitu sza- 
linosi. Matomai, jlam buvo daug 
lengviau ir ramiau apie savus 
reikalus svarstyti.

Liudvikas su žingeidumu iii 
jauna Tarka žiūrėjosi, jiamte sa
vyj koki tai prie jo pritrauki
mą ir prisiriszima, vienok pas 
ji ant tiek nebuvo drąsos, kad 
su juom pasikalbėti. Po neku
riam laikui prie Turko prisiar
tinęs taip jo užklausė :

— Turbut myli vienyste?
, Turkas, kuris su užsiganedi- 
nimu žiūrėjosi in didi skaitliu 
ant dangaus žvaigždžių, atsa
kę:

— Tegul mums Allahas par 
deda! Kibą nežinai, jog žmo
gus būdamas vienystėj daug 
geriau gali savo szirdi prie 
Augszcziausiojo pakelti.

Po tu žodžiu Liudvikas atsi
liepė :.

— Teisybe, bet asz laibai 
stebiuosi, jog būdamas tokiu 
jaunu perdaug apie tokius gi
lius daiktus pradedi mislyti; 
velyk tegul szirdis reikalauja 
laimiu, kokias mums žeme ren
gia.

— Juk-gi ir tu in tai tiki, 
tarė Zebit, jog ir po mirties gy
venti nepersto jame; pertai asz 
manau, jog kožnas apie taji 
gyvenimą tur tankiau apsvars
tyti, kad kartais nepamirsztu 
apie taji, kuris yra ant musu ir 
musu rojumi!

Tarp kitok Turkas dai se- 
kanczius patemijimus pridūrė:

— Ateina laikai, kuriuose 
žmogus nepaiso nei in amžių, 
nei in laika, nei in paproczius 
ir t. t. Žmogus yrla, perdaug 
silpnas sutvėrimas, o žmogaus 
silpnumai taip kaip ir palinki
mai visokie. Geriausius savo 
užsiėmimus ir tikslus metam 
po kojomis laike piktumo ir be
protystes. Szi'andien svarstom 
taip, rytoj kitaip. Sziandien tu
rim tokius, b rytoj apie kito
kius daiktus persistatimus. Ir 
religijos tiesose musu nuomo
nes tankiausiai persimaino, isz 
ko žmones vienur taip, o kitur 
kitaip meldžiasi; vieni szeip, o 
kiti kitaip tiki.

— Visi žmones vienok turi 
tik viena nematoma Dieva, ta
re Liudvikas, o kas lytisi ma
nės ir tavęs, tai tarp musu at
siranda didis skyrius, jog asz 
Jezu Kristų ir Jo mokslą vi- 
sisžkai kitaip persistatau, ne
gu tu, o taip-gi kitaip jusu pra- 
nasza Mahometą.

Dabar Zebit Liudvikui <aip- 
reiszke, jog jis yra sūnumi 
Menssyno (Vieszi Turku 
szankliai) isz Azijos, miestelio 
Sze'bas, kur isz meczetu (Turku 
maldnamis) minaretu (augsz- 
tas, apskritis ant meczetu

Karaliene

Doris Zhart, penkiolikos 
metu amžiaus gražuole, buvo 
iszrinkta kaipo vysznes žie
du karaliene Brooklyn, N. Y. 
Vyszniu žiedu paroda būva 
laikoma Brooklyne kas me
tai. Ji ežia laiko puokszte 
vysznes žiedu ir linksmai 
szypsosi.

boksztu) in tikinezius szaukia: 
“Tik vieniais yra Dievas ir jo 
pranaszas Mahometas.”

— Gerai, godotinas drauge, 
atsake Liudvikas, bet meldžiu 
man paaiszkinti su kokiu tiks
lu keliauji?

— Del piadidinima sau buk
lybes. (spraunumas), tarė Tur
kas, jau žinau, ka. pirklys turi 
žinoti, o dabar važinėju po 
svietą, kad da daugiau ko nors 
galecziau iszmokti. Noriu svie- 
te būti laimingu. Liktis laimin
gu, geriausias būdas.

— Tavo iszvedžiojimai ga
na garbingi, tarė Liudvikas, 
bet klausiu tavęs, ar galima to
ki reikalaujama tikslą pasiek
ti?

— Kodėl ne, atsake Turkas 
juk žmonėse visokius proto isz- 
silavinimus sutinkam, visokius 
pas juos matom paproczius vi
sokius veiklumus ir ju veiklu
mu visokia nauda; tai-gi viską 
reik pažinti, isz visko reik mo
kintis, pagal ingauta mokslą7 10 O

gyventi, kad paskui būti lai
mingu.

*— Bet jeigu ka nors aplei
si, lai laimingu nebusi? Užklau
sė Liudvikas.

— Ak! Tarė tuokart sun
kiai atsidūkso jes, tai ai* patsai 
ir kiti žmones tam viskam turi 
'buli kaltais?

Liudvikas atsiliepe:

— Miela drauge, nori būti 
laimingu, teisybe, galima isz 
mokslo naudotis, kuri ingau- 
nam nuo kitu pasielgimo; bet 
reik tau žinoti, jog tikroji lai
me, apie kuria, priminei, ar gy
vena paeziame žmoguje, ar pa
ežiam savyj •privalai jos jiesz- 
koti.

— Ir kas tuokart žmoguj 
turi rastis, kad tasai tikrai 'bu
tu laimingu? Užklausė Zebit.

— Pirmiausiai tikras ir 
sveikas tikėjimas in viena Die
vą, esanti danguose, in Jo mei
le, atsispirianezia in visu musu 
artimu meile, pagal prisaky
mus ir brangųjį Jo pasiuntinio 
mokslą, atsake Liudvikas.

— Kad žmogaus szirdis tas 
tiesias pažysta, jauezia savyj 
didžiausi užganedinima ir lai
me, kokiu szi pasaule žmogui 
negali suteikti. Tuokart tegul 
ant jo kas nori metasi; jokis 
pavojus ir didžiausios nelai
mes nuo Dievo jo negali ati-

traukti. Turtingas, ar varg- 
szas, godojamas, ar persekio
jamas, ar purpurais ar su siu- 
driskusiais drabužiais, apsirė
dęs, lygiai pasaiilej' gali būti 
laimingais, jeigu jie savo szir- 
dyj Dieva neszioju ir pagal Jo 
tiesas ir mokslą gyvena. Ta pa- 
czia laime isz szio in ana svietą 
neszames, nes turi žinoti, jog 
musu po mireziai būvis yra tik 
dabartinio gyvenimo tasa.

— Kaip Allach yra, suszu- 
ko Zebit, man t.uomi labai szir
di sujudini, nes sakai, jog žmo
gus czionai ir tenai gali sau lai
me surasti; kitus kartus šu tais 
dalykais asz inpuldavau in abe
jone, apie ta tikra ant žemes 
laime.

— Jokiu budu, prabilo

Arti Vilkesberiu,
Vienas vyrelis turi triobeli, 

Su savo moterele,
Savo vyrui nuolat kerszina, 

Pabėgimu gazdina, 
Mat, jau moterele sena, 

Bet pasiutus gana, 
Ir daugiau apie ja žinau, 

Bet nedainuosiu daugiau.
* * *

Jau tik gieda ir gana, 
Kaip nekurie žmonys ant 

svietą gyvena, 
Suvis nepasitaiso,

Nei ant ateities nepaiso.
Kaip kur ligi ausn in skola 

inlenda.
Ir jau neiszlenda niekada, 

Tada viskas nustoja, 
Kada ubagiim pastoja.

Saugok mus kožna Dieve!
* * *

Teip tai yra geriausia, 
Ir i szmi n tingi a usia, 

Pinigu nereike czedyt, 
Tiktai ant guzutes praleisti.

Nereike laikraszcziu skaityti, 
Ir už juos užmokėti,

Tada bus ant svieto geriausia, 
Gyventi smagiausia.

Turieme czion Suv. Valstijoje, 
Daug tokiu apuoku, 
Ne tik praszczioku, 

Bet ir kitokiu.
Kad niekad neiszblaivintą, 

Galva dunda, 
Vis dejuoja.

Moterėlės in saliunas 
įbėga, 

Parneszia guzule,
Ir girtavimas nenustoja.

Tikėjimo del tokiu nereike, 
Nes ant visko kas dora 

keike,
Gyvena kaip gyvuliai, 
Kaip pekloje velniai.

# # &

Viename miestelyje, 
Kokios ten moterėles,

Su vyrais in saliuna eina, 
Ir publika baisiai juokėsi, 
Girdėt kad vyras su 'boba 

muszinejosi,
Argi da reike didesniu 

juoku,
Moterele buvo gerai 

užsitraukus,
Pakliuvo ir sugriuvo.

Mat, bijo j kad asz nedažinotau, 
Ir apie ta girtuoklia 

neuždainuotau,
Bet kada in tenais pribuvau, 

Tai ir viską dažinojau.

Naujos Taut os Sukaktis

In New York miestą, nau
jo Žydu kraszto Israelio Pre
zidentas, Chaim Weizmann, 
su savo žmona prapjauna di
deli pyragą, kuris buvo isz- 
keptas ir pagamintas del pir
mu metu naujos Žydu tautos 
sukaktuviu. Tas pyragas 
sveria keturis szimtus ir pen
kios deszimts svaru ir yra

Liudvikas, nes arszilausias isz- 
laukinis padėjimas musu vi
duriniu laimiu nesudrums. Vie
nok norint tos laimes tarpinin
ku būti, reikalaujas dorans gy
venimo ir visame tvirtumo; 
ant galo tokio pasielgimo, kad 
galėtumėm tas laimes apturė
ti; bet kad tas laimes apturėti, 
žmogus privalo savo tikėjime 
būti tikra ir pagal ano mokslą 
visuomet gyventi.

❖ ❖
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Kelias jau dienas garlaivis 

mariomis in nauja žeme plauke 
ir vejas jam knopasekmiilgiau
siai tarnavo. Keleiviai 'buvo 
linksmi ir su nekantrybe lau
ke keliones galo, kad tik grei- 
cziau ant sausžemio isz,sesti. 
Netrukus dangus apsiniaukė ir 
buvo laukiama dideles audros. 
Tas apie pusiaunakti ir atsiti
ko. Kilo baisiausia audra, ko
kios nei patsai laivo kapitonas 
nebeatmine. Baisusis vejas lai
vą. ant visu imsiu kaip skiedra 
mete. Laivo tarnai jau isz nie
kur jokios pagelbos nemote. Vi-

Norėjo Nužudyti

Diane Allen, trylikos metu 
mergaite prisipažino Will 
apygardos, Illinois valstijos 
polici j autams, kad ji prigir
dė savo jauna drauga upely
je. Kai policijantai jos pa
klausė kode! ji taip padare ji 
trumpai atsake kad ji norėjo 
ka nors nužudyti ir už tai ji 
nužudė ta savo drauga. Ji sa- 
konoras ka nors nužudyti jai 
atėjo kai jiedu rinko ir sky
nė kvietkas.

septynios pėdu aug- 
sztumo. Szimtas ir szeszios 
deszimts vadu isz visu Ame
rikos krasztu surinko ir pa
dovanojo daugiau negu pen
kiolika milijonu doleriu del 
Žydu paszelpos ir pagelbos 
tiems kurie dabar stengiasi 
apsigyventi tame Žydu nau
jame kraszte Israelyje.

si keleiviai persigando ir jlau 
nežinojo nei ka pradėti. Juo la
biau visiems pavojus grasino, 
juo visi smarkiau szaukesi prie 
Augszcziausiojo sosto, kadan
gi nei vienam nesinorėjo pasi
likti vilniu auka. Kožnas kelei
vis pagal savo tikėjimą ir savo 
locna kalba meldėsi.

— Allachai, su didžiu savo 
prla.naszu, gelbėkite mus nuo 
pražūties! Szauke Turkas Ze
bit.

—• Jehova! Iszvaduok mus! 
Meldėsi Žydas Jusuf.

— Dieve! Prabilo Liudvi
kas, visu žmonių Teve, jaigu 
Tavo noras, atstunik nuo mus 
ta pavoju!

Tuom tarpu garlaivis užėjo 
ant povandenines uolos ir susi
kūlė. Isz baimes kožnas tvėrėsi 
už bile ko, kais tik kuriam po 
ranka papuolė. Vienas už kokio 
tai medžio laikėsi, kits už lent
galio, treczias vėl už gulo stie
bo ir 1.1. Kožnas turėjo vilti, jog 
galėsiąs kokiu nors budu iszsi- 
gelbeti.

Marios da labiau pradėjo bn- 
szuoti.

Trys pasažieriai susėdo in 
viena pagelbini laiveli. Vilnys 
juos su laiveliu in visas puses 
mete. Laivelyj sėdėjo Liudvi
kus, Žydas Josuf ir Turkas Ze
bit.

' — Turėkim vilti isz dangaus 
prabilo Liudvikas. Tašai, kuris 
valdo vejlais ir mariu bangomis 
mato musu nelaime ir vargai; 
jeigu Jo Ims noras, nuo pavo
jaus iszsprusim ir vis-gi prie 
sausžemio dasigausim; bet jei
gu Dievas yra kitaip suredes, 
tuokart pasiduokim Jo isztar- 
mei ir toj prapultyj mirkim. 
Toji prapultis, kaip man rodosi 
nėra mums baisesniu grabu už 
žemes graba, kur mus visus 
laidoja.

— Jehova ! Dieve Tėvu Ab
raomo, Iziaoko ir Jokūbo! Mel
dėsi Jusuf, kaip iszgel'bejai 
tuos tris vyrus nuo inkaitinto 
pecziaus, mirties ir atsiuntei 
aniuola, kad nuo ju kunti lieps
nas praszaliiitu, taip ir mus 
nuo tu užsirustinusiu vilniu 
iszgelbek; isztiesk prie mus sa
vo visa, galinga ranka, kad taip

Geriau Valgyk, Geriau Iszrodyk,

GeriauJauskis
Nereikia jaustis 
“nupuolusiam” vien 
del užkietėjusiu vi
duriu ir ju skaudė
jimu! Tu gali but 
taip jau smarkus, 
kaip tukstaneziai 
kitu, ka nuo 1887 
žinojo ir vartojo

garsu vaistą skilviui liuosuoti, Trina
rio Kartuji Vyną. Jis moksliszkai su
taisytas isz Gamtos szakneliu, želiu ir 
augalu. Jis veikia maloniai, szvel- 
niai ir tikrai iszvalo užkietėjusius vi
durius. Gauk bonka Trinerio szian
dien ir pats patirk jo geruma. (Pa
staba: Jei negautum Trinerio savo 
artimoje krautuvėj, atsiusk $1.50 su 
tos krautuves adresu mums: Joseph 
Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chi
cago, ir jums tuoj bus pasiusta didele 
18 oz., bonka Trinerio apmokėtu pa- 
sztu).

TRINER’S
BITTER WINE

Buvęs Nacis Lakūnas

Buvęs Vokiecziu “luft- 
waffe” lakūnas per kara, 
Kari H. Gebert dabar randa
si Amerikos armijoje. Jis su 
savo tėvais iszvažiavo isz 
Abilene, Texas in Vokietija 
kai jis buvo dvylikos metu 
amžiaus. Kai karas iszkilo 
jis stojo in vaiska ir buvo 
paskirtas lakunu tarpe. Jis 
per kara buvo Sovietu suim
tas.

prastai ir baimingai tos pasau
lės neapleist umem!

— Allachai! Aimanavo Tur
kas Zebit, kursai laike llavo di
džiojo pranaszo bėgimo, nema
toma ranka ji saugojai ir už- 
laikiai nuo ant jo bilaiigios gy
vasties užpuolimo, neapleisk ir 
mus sziame pavojingame laike, 
ir valdyk maloningai, kad savo 
gyvastis galėtum iszgelbeti.

Ir taip kožnas pagal savo nu
žiūrėjimus mokiesi ir turėjo 
vilti, jog ju malda pasieks Am
žinojo sostą, kuris ant ju susi
mylės ir iszgelbes nuo mirties. 
Bet banga nesiliove ir vejas da 
labiau, da smarkiau juos su 
laiveliu per vilniu kalnus ne- 
sze.

Poį nekuriam laikui, iszan- 
szus, keliauninkai nepertoli nu
žvelgė sausžemi. Vėl visi trys 
rankas augsztyh pakele ir su- 
simylejimo melde, kad isz to 
pavojaus kokiu nors budu galė
tu laimingai iszsigelbėti.

Vienok privalėjo . visiszkai 
laukiniam badui pasiduoti. Jie 
laiveliu nemokėjo valdyti, o 
kad butu ir . mokeje, tai kas 
jiems isz to, kad neturėjo nei 
irklo, nei jokio kito panaszaus 
instrumento. Vejas laiveli kas 
kartas kranto linkon vis stūmė. 
Jau arti prie kranto buvo. 
Tuom tarpu mato didžia vilui, 
kaipo kaina priesz juos atei- 
nanezia: visi ant syk, tarsi, nu
mirė, mirties prakaitas ju vei
dus apipylė. Artinasi toji baisi

(Tasa Ant 2 Puslapio)

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T. 4
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No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
Knyga, 401 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, ' " v. 
202 puslapiu. 35c.

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

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 poslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie 'bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, 'Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Rą- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 1.5c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., . - U. S. A.

WDIP-LESS’^
WRITING SETS

by

Choose The Right Point 
for

The Way You Write

Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., itl. S. A.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy CItjg
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ZiniosVietines
»

— Birželis — June.
— Birželio menesis rožių, 

kuriame daugiausia atsibuna 
vinezevoniu. Bažnycziai taji 
menesi apvaiksztineje ant. gar
bes Saldž. Jėzaus Szirdies.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Klotildos; pasninkas.

— Sirgdama per tris metus, 
sena gyventoja Elzbieta Meta- 
sevieziene, nuo G.31 W. South 
Ulyczios, numirė Seredoj, 4-rta 
vai., po pietų savo namuose. 
Velione gimė Lietuvoje ir atvy
ko in Amerika būdama da jau
na mergina. Jos vyras Jonas, 
mirė du metai atgal, o duktė 
Lilliana mirė trys mėtai atgal.
Prigulėjo prie Szv. Juozapo pa
rapijos ir Moterų draugija. Pa
liko dusimu: Joną namie ir 
Jurgi, Philadelphia; keturios 
dukterys: Ona, namie; Agniesz
ka,. pati R. Baker, namie; Mar- 
gareta, pati Jurgio Balonio, ir 
Marie, pati J. Polli, mieste; Pe
trone, pati Povilo Aleksyno, 
Philadelphia. Taipgi broli Ka
zimiera Petke viezia, mieste; 
trys broliai ir seserį Lietuvoje, 
taipgi septyni anūkus. Laido
tuves invyks Subartoje, su Szv. 
•Misziomis Szv. Juozapo įbažny- 
-czioje ir bus palaidota in para
pijos kapines. Graborius L. 
Traskauskas laidos.

— Ponia K. Vaitekuniene 
(Jenavicziene) nuo 611 W. Ma
hanoy Uly., staiga susirgo savo 
namuose ir randasi po daktaro 
priežiūra.

— Sukatoj Szv. Pranei szko 
•Caracco; pasninkas prie Sek
mines ; taipgi ta diena 1755 me
duose gimė Pierre Charles 
L’Eufąnt Paryžiuje. Jis tvarka 
musu valdžios pramone. Jis bu
vo garsus inžinierius ir garses
nis politikierius, bet sziandien 
visi ji užmirszo. Jo paminklas 
stovi Washington, D. C., taipgi 
ta diena 1392 metais Vytautas 
su Kryžeiviais užėmė Lietuva, 
o 1763 metuose gimė Lietuvos 
Poetas, Kunigas A. Drazdaus- 
kas (Strazdelis), kuris parasze 
giesme ‘ ‘ Pulkim Ant Keliu; ’ ’

— Senas gyventojas, Mar
tynas Radzieviczius, nuo 525 
W. Mahanoy Uly., vela turėjo 
operacija Locust Mt. ligonbute.

— “Dekoreszen Dei” perė
jo pas mus malsziai. Daugelis 
svecziu isz tolimesniu apylin
kių atlankė savo" pažystamus ir 
gimines. Ant kapiniu galima 
•buvo matyti daug svetiniu vei
du, kurie pribuvo papuoszti ka
pus savo mylimųjų.

Kita sau vaite: Nodelio j 
pripuola Sekmines, szia sanvai
te czvertis metu, pasninkas Se- 
redoj, Petnyczioj ir Subatoj; 
Paiiedelyje Szv. Norberto; 
JJtaminke Szv. Roberto; Sere- 
doj Szv. Mendardo, taipgi pas
ninkas; Ketverge SS. Primo ir 
Felicijono; Petnyczioj Szv. 
Margaretos, taipgi pasninkas; 
Subatoj Szv. Barnabo, taipgi 
pasninkas.

— Gerai žinomas mėsinin
kas, Adolpas Bražinskas, nuo 
537 W. Mahanoy Uly., staiga ir 
pavojingai susirgo savo na- 
ynuose ir likos tuojaus nuvežtas

Burt Lancaster, buvęs lo
szikas in Hollywood, Calif., 
dabar važinėja po Amerika 
su Cole Brothers cirką. Burt 
Lancaster, loszikas ir cirkos 
szposininkas jau seniai toki

in Pottsville ligonbute.

Shenandoah, Pa. — Dnzilliu 
iszeimyna, nuo 411 W. Centre 
Uly., aplaike žinia isz New 
Yorka kad ju dede Adomas 
Dunzilla ir szeimyna atvyko isz 
Vokietijos ir apsigyvens Bos
ton, Mass. ,

-— Vincas Marcinonis, ku
ris hunai ant burdo pas ponia B. 
Benediktiene, 425(/> E. New 
York Uly., likos surastas negy
vas miegamam kambaryje. Ve
lionis ginies Lietuvoje, atvyko 
in Amerika daugelis metu at
gal. Buvo angliakasis ir pasku
tini karta dirbo Maple Hill ka
syklose ir prigulėjo Unijos lo
kalu Nr. 807. Paliko seserį Ona 
Sampsone, Frackville ir dvi 
anūkes, W. Rogers, Frackville, 
ir E. O’Hearn, mieste. Prigulė
jo prie -Szv. Jurgio parapijos. 
Graborius L. Chaikowski laido-j 
jo.

Gilberton, Pa. — Sirgdama 
trumpa laika, gerai žinoma gy
ventoja Margareta Grebauskie- 
ne nuo Back Uly., numjre Pane- 
delyje, 10-ta valanda naktyje, 
Ashland ligonbute. Velione gi
mė Gilbertone. Paliko savo vy
ra- Vinca; trys dukterys: P. Ro- 
juniene, Mahanoy City, Helena 
ir Bert one, namie; du Simu: 
Juozą, Philadelphia ir Petrą 
namie, taipgi du anūkus; tris 
brolius: Petra Burke, New 
York; Kazimiera Burke, Whee
ling, W. Va., ir Vinca Burke, 
Baltimore, Aid. Laidos Subarto
je su apiegomis Szv. Liudviko 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte ir 
palaidos in parapijos kapines.

#

Philadelphia, Pa. — Apie 300 
darbininkai isz Bridge Stmctu-j 
ral and Ornamental Iron kom
panijos iszejo ant straiko, rei
kalaudami didesne mokestis.

— Trys vagiai, razbainin- 
kai inejo in maža Phillips borte
li volai nakczia, užtiko Robert 
Austin, penkios deszimts devy
nių metu darbininką viena. Jie 
ji labai sumusze ir pasivogė vi
sus pinigus.. Bet pinigu labai 
mažai tenai tuo laiku buvo. Va
giai gavo tik $8.50. Jie ta dar
bininką visai už dyka sumusze 
nes jis jiems nesiprieszino. Pas
kui jie pabėgo.

Washington, D. C. — Kon
gresas ir Prezidentas Trumą-' 
nas priėmė Kareiviu Pensijos į

Linksmina Vaikus

darba dirba su cirkomis, nes 
jis daug ko iszmoko loszda- 
mas cirkose pirm negu jis ta
po loszikas in Hollywood.

Jis labai myli mažuczius ir 
vaikus ir prie kiekvienos

Byla ir dabar kožnas veteranas 
kaip turės 65 metu amžiaus ap- 
laikys $72 ant menesio, jeigu 
reikalaujama.

New York. — Gegužio 25 d.,! 
1:30 vai., popiet isz La Guardia ' 
aerodromo iszskrido in Londo-į 
na VLIK pirm. Prelotas Myko-i 
las Krupaviczius ir VLIK Vyk- ! 
domosios Tarybos pirm. Vacys' 
Sidzikauskas.

Aerodrome in Vyko spaudos 
konferencija, Sveczins iszlyde- 
ti atvyko gražus būrys lietuviu, 
ju tarpe Lietuvos Gen. Konsu
las Jonas Budrys ALT nariai 
Msgr. Jonas Balkunas, Alena 
Deveniene ir Juozas B. Laucz1 
ka, Danielius Averka, New 
Yorko Tarybos Sekretorius/ 
L AIC d i rektori us ad v. Kostas j 

R. Jurgela ir sekr. Atari joną Ki- j 
zyte, BALE pirmininko parei
gas einas Juozas Bolcv, BALF 
reikalu vedėjas Petras Alinku- 
nas, J. Czernius, Kunigai; J. 
Czekaviczius, Pakali ii szk is, Bu 
rkus. Barbara Darlys, V. Jo- 
nuszkaite, Jurgele ir Lauczku 
szeimynos.. '

Cleveland, Ohio. — Amerikos 
Mainieriu Seimas buvo laiko
mas Clevelando mieste, Ohio 
valstijoje. Per szitiai seimą buvo; 
parodyta nauja mainieriams 
szviesa, kuri yra daug lengvos- 
ne negu tuos, kurias mainieriai 
iki sziol vis vartuoja. Ji ir daug 
daugiau szviesos duoda per vi-1 
sa mainierio szipta. Edison 
kompanijos inžinieriai -szita 
nauja szviesa iszrado ir dabar 
ims gaminti kad visi mainieriai 
turėtu daugiau szviesos savo 
darbui po žeme.

REDAKTORIUS
SZMEIŽIA ANGLIJA

Remia Sovietus, Ko
munistus; Atsisako

Pilietybes

ISZ RUSIJOS. — Archibald 
Johnston, kuris atsisakė savo 
redaktorystes darbo Anglijos 
Ambasados laikraszczio, “Bri- 
tansky Sovusnik,” Britanijos 
Draugas, dabar darbuojasi del 
Sovietu ir del Komunistu Rusi
joje. Jis ne tiktai pasitraukė isz 
savo redaktorystes darbo, bet 
tuo paežiu sykiu iszsižadejo 
savo pilietybes Anglijoje, saky

progos jis juos palinksmina 
ir prajuokdina, kaip jis ir 
ežia daro ‘ su savo draugu 
Nick Cravat.

□ o o

damas kad jis negali kovoti del 
taikos ir tuo paežiu sykiu liktis 
vergas Kapitalistines Anglijos.

Jis dabar darbuojasi Sovietu 
laikrasztininku tarpe. Jis da
bar straipsnius pyszkina, ku
riuose jis sako kad Anglai yra 
Sovietu gyvi prieszai, ir kad 
dabar visai negalima gyventi 
Anglijoje, jeigu žmogus nors 
per nago juoduma nesutinka su 
valdžios sauvaliavimais.

Jis sako kad jis turėjo savo 
pilietybes iszsižadeti, nes ki
taip jam nebutu buvę galima 
kreiptis in viso pasaulio žmo
nes ir kalbėt apie taika. Bet jis 
tuo paežiu sykiu sako kad jis 
vis skaitosi kaipo Anglijos pi
lietis ir ketina in savo kraszta 
sugryžti kai kita valdžia tenai 
valdys. Isz szito iszsireiszkimo 
jis nori visiems duoti žinoti 
kad jis tikisi kad ne už ilgo 
Anglijoje v ieszpataus Komu
nistai.

Kai kurie Anglijos ir Ameri
kos laikrasztininkai, norėdami 
ji pateisinti, sake kad jis po 
prievarta taip sako ir taip ra- 
szo, kad Sovietai seka kiekvie
ną jo žingsni, bet jis su piktumu 
atsikirto, sakydamas kad jis 
Rusijoje turi daugiau laisves 
negu turėjo Anglijoje, ir kad 
Sovietai visai nei neprižiūri ka 
jis raszo ar kur jis eina.

SZERMENYS
VIETOJ VESTUVIŲ
WILKES-BARRE, PA. — 

Szeszios poreles jaunuju, ku
rios buvo pasirengusios daly
vauti vestuvėse, liūdnai patar
navo laidotuvėse. Jauni vyru
kai graba nesze to jaunikio, ku
ris rengiesi apsiženyti ta paezia 
diena.

Ernest Boyanowski, kuris 
dirbo in du Pont fabriką žuvo 
kai jo pasirandavotas eropla- 
nas nukrito ir sudužo. Su juo 
buvo ir žuvo jo draugas Antho
ny Kaczmrcyk.

Jis butu apsiženijes su Stella 
Levandcska-, devyniolikos me
tu amžiaus mergina isz Old 
Forge.

— Lai skaitytojai neuž- 
mirszta atsilygint su prenume
rata už laikraszti “Saule,” juk 
laukom gana ilgai, nes ir mums 
pinigelei yra reikalingi del ve
dimo 'biznio! ,

FORDO STRAIKOS
BAIGTOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

derybas ant keliu klausimu.
Darbininku kontraktas užsi

baigia Liepos (July) penkiolik
ta diena.

Szitos straikos baisiai daug 
kasztavo visiems. Daug milijo
nu doleriu kasztavo isz viso. 
Vien tik patys darbininkai ne
teko daugiau negu milijono do
leriu algomis kiekviena diena. 
Fordo kompanija negalėjo isz- 
leisti 93,000 automobiliu ir at
siliko nuo kitu tokiu kompanijų 
kurios stato ir gamina automo-' 
bilius.

U. S. PINIGAI

SUMUSZA RUSIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kad ir bus kokiu sutareziu 
del pramones ir del biznio, bet 
Stalinas pats jau gerai žino kad 
jis daug mažiau gaus, negu pir
miau butu gavės.

Ne taip seniai Amerika buvo 
paskyrus visa bilijoną doleriu 
Rusijai. Ir Rusija butu gale-j 
jus dar daug bilijonu bauti, jei-' 
gu tik butu pareikalavus. Bet 
dabar tu pinigu Rusijai visai 
nėra.

Rusija prakiszo, pralaimėjo 
ir pražiopsojo ir jai bus sunku 
dabar atsikirsti ar in savo sena

AN ALL-ELECTRIC KITCHEN INCLUDES: An All-Electric Kitchen can be both 
practical and pretty. It is practical 

because you base your plans on three 
“Electric Time-Saving Centers,” with 
equipment that does much of your work 

for you automatically. And it’s pretty; 
because there’s practically no limit to ..

what you can do decoration-wise, due į 
to the cleanness of this equipment in , 

appearance and operation.

Refrigeration Center. The 
Electric Refrigerator 
provides ample food 
storage, and large freez
ing capacity. Adjacent 
work surfaces provide 
for food preparation.

Cooking Center. The Elec
tric Range automatically 
provides the exact cook
ing temperature needed. 
Surrounding work sur
faces and storage cabinets 
keep cooking utensils 
and food supplies within 
arm’s reach.

Diihwashing Center. Am
ple work space for stack
ing used dishes and cook
ing utensils. The Electric 
Dishwasher handles not 
only dishes and silver, 
but pots and pans as well, 
and dries them without 
wiping.

Adequate Wiring. This simply means: 1. Large enough electric wires. 2. Enough circuits. 3. Plenty of outlets and switches?

PENNSYLVANIA POWER

vieta sugryžti.
Žmones, kurie dabar randasi 

po Rusijos intekme ar valdžia 
su pavydu žiuri in Vakarines 
Tautas, kuris tiek daug visko 
gauna isz Amerikos. Szitas 
Tautas jau dabar Rusijai sun-
ku suvaldyti ir sutvarkyti. be tu Amerikos doleriuku, visa

Rytine Vokietijos dalis jau 
verde. Vokiecziai po Rusijos 
letena nerimauja, matydami 
kaip gražiai j u broliai ir drau
gai Vokiecziai gyvena po Va
kariniu Tautu valdžia. Vieni 
badauja, o kitiems szimtai 
tukstaneziu tonu visokio mais-, 
to yra pristatoma.

Czekoslovakija turi daug 
dideliu fabriku, bet tavoro sa
vo fabrikams negali gauti. 
Daug žmonių ežia jau ima vie- 
szai priesz valdžia murmėti.

Lenkijoje neramu. Lenkai 
baisus Patrijotai ir Katalikai; 
jiems sunku inprasti, dar sun
kiau nusilenkti.

Pati Rusija negali gana pa
gaminti savo žmonėms, negali 
gana maisto pristatyti. Kai 
Amerika savo draugams visko 
duoda už dyka, Rusija isz savo 
draugu pleszia, vagia ir atima.

Visa Rusija su visais savo 
pavergtais krasztais negali 
tiek pagiminti tavoro ar maszi- 
neriju, kiek viena Amerikos! 
valstija.

Amerika szeszis sykius dau
giau plieno pagamina negu Ru
sija ir visi tie jos draugai; ang
lių tris sykius daugiau. O kur 
tas prilyginimas nueis jeigu 
mes dar aprokosime kiek Ang-

Free Book. To help you plan your modern, All
Electric Kitchen, get the 40-page “KITCHEN- 
IZER’S DIGEST,” illustrated-in color. Written by 
ten leading kitchen-planning authorities who 
write for homemaking and home-planning maga
zines. Contains facts, diagrams,'plans, everything 
to help you plan for your ideal kitchen. Get your 
EREE copy at our nearest office .-.. TODAY!

& LIGHT COMPANY

lija, Francuzija ir Vakarini 
Vokietijos dalis prideda?

Sovietai jau ima dasiproteti 
kad Amerikos doleris yra ga
lingas! Gal tie Amerikos dole- 
riukai yra prakeiktu kapitalis
tu gaminami ir kraunami, bet

Rusija nei isz vietos negali 
krust!

Visi kiti krasztai Amerikos
doleriukus milijonais skaitosi, 
o Stalinas dabar seiles ryja ir 
isz pavydo laižosi.

Pajieszkojimas
Antanas Balcziunas yra sun

kiai susirgęs ir randasi Nanti
coke ligonbute. Kitados gyveno 
apie Mahanoy City ir Buck 
Mountain, o dvideszimts metu 
atgal kaip jis su savo szeimyna 
iszvtnžiavo. Jo szeimyna, žmona 
ar vaikai, jeigu gyvi, malonė
kite afsiszaukte ar atsilankyto 
in: Statp Hospital,

Nanticoke, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del, 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

538 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 7& 

MAHANOY CITY, PENNA.


