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PAVOJUS AZIJOJE
Isz Amerikos Iszkilmes Ir Aplinkybes

VIESULOS - VĖTROS

Baisus Vėjo Sūkuriai 
Daug Iszkados Padare; 
Apie 50 Žmonių Žuvo, 
Szimtai Sužeista; Mili
jonai Doleriu Iszkados

RIPLEY, TENN. — Viešu-1 
los ir Vėtros apsupo kelias1 
valstijas, sugriovė namus, isz- 
rove medžius, iszverte stulpus, 
daug iszkados padare sužeidė 
kelis szimtus žmonių ir užmu- 
sze apie penkios deszimts.

Szitas vėjo sūkurys, kuri su
darė viesulos ir vėtros, ėjo 
skersai ir iszilgai Texas, Loui
siana, Arkansas ir Tennessee 
valstijas.

Senieji žmones sako kad szi-į 
tas vėjo sūkurys yra labai pa-j 
naszus in kita sukuri kuris da 
daugiau iszkados buvo pada- 
rres 1870 metais.

Vejas suplojo sienas, stogus 
nunesze, kitus namus visiszkai 
sugriovė.

Du miestai Texas valstijoje' 
pirmucziausia pajuto szito sū
kurio jiegas: Laporte ir Alvin. 
Už keliu valandų asztuoniolika 
kitu miestu jau buvo to sūku
rio viduryje'.

Raudonas Kryžius greitai 
pasiuntė savo atstovus in pa- 
gelba. Armija pasiuntė karei
vius in tuos miestus ir mieste
lius pagelbeti ir tvarka palai
kyti. i

Mokslincziai aiszkina kad 
tas sūkurys susidarė isz vėtrų

KINIJOS-RUSIJOS
TAIKOS SUTARTIS KomunistaiK

ir viesulu, o tos vėtros ir viešn
ios iszkilo kai sziltas vejas su-į 
simaisze su szaltu oru padam!

‘ gese.
Kiek iszkados tikrai pada

ryta ir kiek isz tikro yra su
keista dar negalima pasakyti, 

nes tuose miestuose visos ligo
nines pilnos tu sužeistųjų.

SNIEGAS, LEDAI IR 
SZALTIS

Medžiai Iszrauti, Tvo
ros Susprogdintos,
Dratai Nutraukti

MAHANOY CITY, PA. — , 
Žiema ežia tikrai pasirodė per 
keletą dienu. Sniego jau ne 
tiek daug buvo prisnigta, bet 
tas sniegas buvo szlapias ir 
sunkus, ir prilipo prie medžiu, 
stulpu ir elektros ’ ir telefono 
dratu ir ten šuszalo.

Vieszkeliai ir ulyczios buvo 1 
ledais nukloti, ir buvo pavo- i 
jinga eiti ar važiuoti. Medžiai 
stulpai, automobiliai, tvoros ir 
stogai buvo labai gražiai bal- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kunigaiksztis Erc-Her- 
cogas“ Carolis isz Hapsburg 
penktas sūnūs buvusio Impe
ratoriaus Karolio isz Austri
jos iszkilmingai pribuvo su 
savo motina Austrijos Kara
liene, naszle in Beloeil mies
teli, Belgijoje. Jis ežia at
važiavo apsiženyti su Belgi
jos Karalaite, Yplande de 
Ligne, kuri pareina isz kara- 
liszko^ Bourbon szeimyhos.

Jauna porele apsigyvens

New York mieste, Ameriko
je.

Kaip matyti isz szito pa
veikslo, tai del tu vestuvių 
jau buvo iszkelta senovisz- 
kos iszkilmes aplinkybes, 
kaip karaliai ir karalaicziai 
senoveje darydavo. Szito- 
kiu karaliszku iszkilmiu jau 
vis mažiau ir mažiau matyti, 
nes jau mažai liko karalių ir 
dar mažiau §8§tll.

□ o o

MOSKVA, RUSIJA. — Ru
sija pasirasze taikos sutarti su 
Komunistiszka Kinija, ir pasi
žadėjo viena kitai padėti per 
trisdeszimts metu. Sutartis >r 
staeziai taikoma priesz Japo
nija ir Japonijos draugus, ku
riu tarpe randasi ir Amerika.

Sulyg sutarties Rusija su Ki
nija pasižada viena kita stoti 
in talka ir pagelba jeigu kuri 
kita tauta viena isz ju užsipul
tu

Czia mums nieko naujo. 
Mums tik tiek dyvai kad taip 
ilgai užėmė ta sutarti sudaryti. 
Matyti kad Rusijai nebuvo 
lengva priversti kad ir Komu
nistiszka Kinija sutikti ant vi
su Kremlino pareikalavimu.

Mes atsimename kai Vokic- 
cziai sudarė tokia taikos sutar
ti su Rusija. Tada, kai ir da
bar visai mažai buvo paskelbta 
apie ta sutarti. Bet paskui, pa- 
aiszkejo kad sutartis, kuri bu
vo Vokiecziams paskelbta nie-

Darbuojasi Azijos
Krasztuose

Popiežius Pijus XII Serga, Dak
tarai Sako Jis Eina Blogyn; Vie
sulas Apsupo Per Kelias Valsti
jas, Daug Iszkados Padare; 
Rusija - - Komunistiszka Kinija 
Taikos Sutartis Priesz Japonija

WASHINGTON, D. C. — Amerikos 
Karo Sztabo augsztieji, karininkai davė Pre- 

!?Ja”a.Tut“‘OTe-0-m.ta s"' zidentui Trumanui savo raportą apie Toli
mus Rytus ir kas darosi Azijos kraštus:;?. 
Visi jie per deszimts dienu .tariesi su dip-

tarti, kuria Vokiecziai nuo sa
vo žmonių buvo paslėpė. Ir czia 
tas pats gali atsitikti.

Sudaryti szita sutarti užėmė
net devynes nedeies dei derybų Įiomatais, valdžios žmonėmis ir karininkais 
ir pasitarimu.

POPIEŽIUS SERGA

ŽINIOS APIE ‘
AMERIKA j

Rusijos Uaikraszcziai
Pasakoja Savo

Skaitytojams į

Nemuno Aszaros
Raszo GINTRUNAS

“O Nemune, tave* pailgo musu 
Pavargę akys ir liūdna szirdis, 
Pavargę akys žvelgia Kauno pusėn, 
Szirdis neranda teviszkes žvaigždes.”

Esu nežinomas Lietuvos ka
reivis. Nesvarbu kuriame kai
me gimiau, nei kuriame kovos 
lauke kritau, ir paaukojau sa
vo gyvybe ant laisves aukuro. 
Svarbu tiktai žinoti, kad del 
laisves gyvenau, už laisve ko
vojau, už Lietuvos laisve ir ne
priklausomybe žuvau.

Prie mano paminklo, Kauno 
mieste, kasmet Vasario 16d., 
tėvynės broliai ir seses susi
rinkdavo ir apvaikszcziodavo 
Nepriklausomybes S z vent e. 
Iszkilmingose apeigose pa
gerbdavo mane ir kartu mano 
žuvusius brolius. Prie to pa
minklo, sudėto isz akmenų isz 
visu Lietuvos krasztu ir kares 
lauku, szimet jokiu iszkilmiu 
nebus.

Isz Laisves Bokszto neskam
bės skardus trimito balsas. Lie
tuvos trispalve nenusileis, ka
reiviams užgrojus “Marija, 
Marija.“ Iszkilmes neužsi- 
baigs “Tautos Himnu.“

Juk Kremliaus Krive ta vė
liava sudraskęs; kareivius jau 
įsuszaudes ar Sibiran isztre-Į 
mes, ir dabar gedulio marsza 
groja musu tautai.

Vien tik Nemunas tykiai te
kės, tykiai verks, plaukdamas 
pro szali, ir nuneszdamas visos 
Lietuvos aszaras in Baltiko 
gelmes, f

Savo uždavinį jau atlikau;! 
kaina jau užmokėjau. Bet jus,; 
broliai ir seses tremtyje, — jus j 
broliai ir seses Amerikoje ir! 
kitose svetimose szalyse, —- ju- 
su darbas dar neužbaigtas. į 
Laisve ir nepriklausomybe dar 
neiszkovota. Reikia daugiau 
kraujo, daugiau aszaru, dau
giau auku ant laisves aukuro. 
Tacziau, nesakykite: “Kas 
mums darbo! Vargu ir bedu ir 
mes turime. Saves reikia žiu-Į 
reti. Lietuva toli; musu gimi
nes ten seniai gal mirė, ir nieko 
nepažinstam. O Stalino agentai 
knisa isz po pamatu musu 
Amerika, Taigi, mums ežia 
reikia gintis.“

Vytauto ainiai Amerikoje! 
Jusu szalis.dar laisva. Jusu vė
liava vis dar plevėsuoja. Die
vas vis dar laimina jusu tauta 
bet jusu broliai — seses Lietu
viai szaukiasi pagelbos. Tas 
pats kraujas teka jusu gyslo
mis; bendra kalba jungia jus ir

(Tasa Ant 2 Puslapio)

LONDON, ANGLIJA. — 
Telegramai pranesza kad Szv. 
Tėvas, Popiežius Pijus Dvy
liktasis yra susirgęs. Jis paga
vo szalii ir paskui isz to szal- 
czio jis gavo “influenza.”

Penki Daktarai buvo pa- 
szaukti del pasitarimo kaslink 
Szvento Tėvo sveikatos ar li
gos. i *

Vokiecziu Sesutes slauges 
isz Szvento Kryžiaus Meszin- 
gen vienuolyno buvo paskirtos 
Szventa Tęva prižiūrėti.

WASHINGTON, D. C. — 1 
tuose krasztuose. Rusijos laikraszcziai dabar!

Visi jie vienbalsiai sako, kad didesnis dau-žiniu savo3 ’ pranesza apie mus ir musuj
pavojus gresia Amerikai isz tu tolimu Azi- kraszta.

jos krasztu negu isz Europos. • Nors mes Pat?s bedavojame
J . T7. .. . kad pragyvenimas brangus*

Bet jie nieko nesake apie Kinijos likimą ar kad per daug straiku, ir kadi 

Kinijai kariszka pagelba. Jie to klausimo; Peymažai p^sniu ran’ 3 ' 1 & dasi ar tai pirktis ar randavuo«
dabar vengia. «s. z

Bet visgi iszkeltas klausimas ar dar to-! Bet pasiskaitykite ka. 
p . Rusijos laikraszcziai rasso> 
daiOS,. apįe musu varginga gyvenimą 

Amerikoje:

“Krbkodil“ žurnalas raszo: 
“Amerikoje, tie kurie neturi 
darbo, o ju keli milijonai ran
dasi, neturi kur nei pernakvo
ti, t et miega ant ulycziu. Dar
bininkai visur straikuoja. Szei- 
mynos neturi gana pavalgyti 
nes viskas paszieliszkai bran
gu.

“Kiausziniu tuzinas, du do-j 
leriai.

“Kavos svaras, penki dole
riai.

Komu
r ran

liau remti Kinieczius ant Formosa 
ir ka daryti apie Indo-Kinija, kur 
nistai kursto žmones sukilti priesz 
euzijos valdžia. /

Isz visko matyti, kad musu Karo Szta- 
bas yra labai susirūpinės apie pavoju isz 
Azijos. Jau eina gandai, kad Amerika 
dabar ims siunsti daug daugiau pinigu, maisto 
ir 
in

kariszku ginklu in tuos krasztus negu 
Europa.
Nors tie musu karininkai labai mažai 
dabar pasako laikrasztininkams, bet jau 

.ieva piiaiuicu. . < v« /-< i r ai ¥
Laikrasztininkai sako *<kad tiek zmome Generolas MacArthur, Japom- 

s joje vra jau ingaliotas vesti visa Ameri- 
czia - • i ^MXXWXXXX OUXXXX«M<X^, V«X

Į ai yra matyti tuos mažuosius, ba- 
daujanezius. Ir visos mokyklos 

viC- Amerikoje dabar uždarytos!“
Vat tai jums Amerika!

jie dar nežino kada Szventas - *
Tėvas gales vėl prie savo dar
bo ir pareigu gryszti. Jis var-kos Laivyną Pacifiko vandenyse, jeigu

koks sukilimas ar susikirtimas.
ria Lopez vicuna bus paskeib- nepaprastas ingaliojimas, kad Armijos 
ta palaiminta.

“Pieno kvorta, doleris. ’
“Pyragaicziu tuzinas, asz- 

tuoni doleriai.
“Bet liūdniausias ir szirdi 

j veriantis vaizdas,“ raszo szi
tas “Krokodil“ žurnalas, “tai

— Porele, kuri diena susi- 
vaidyje, vakare velei susitaiko. 
Tiktai toji pora nesusitaiko in 
katra svetimi insimaiszo.

nerolas butu paskirtas Eaivyno vadu.
Rusija turi szeszios ar septynios deszimts!

— ' Per tankiai. palaikome 
submarinu, pavandeniniu laivu Pacifiko ma-; paprastus draugus už sava 

(Tasa Ant 4 Puslapio) ! prietelius. 
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Kas Girdėt
sikvietus raszytoja Clarence 
Budington Kelland, kad jis nu
statytu Republikonu Partijos 
nusistatymus del sziu metu ir 
parengtu Republikonu Parti
jos atstovu prakalbas. Mums 
labai linksma girdėti kad Re- 
publikonai toki gabu raszytoja 
nori pasisamdyti. Bet mums 
teipgi žingeidu pastebėti kad 
szitas raszytojas vien tik pasa
kas raszo. Ar tai reiszkia kad 
Republikonai ketina mus su 
pasakomis prisitraukti?

ąžuolai, iszejo ir seniai, kurie 
tik pajėgė ginklą pakelti. Tuk- 
staneziai atidavė savo gyvy
bes, kaip žydinti pavasari, 
tukstancziai gryžo invalidais, 
koliekomis isz kovos lauko, bet 
Lietuva buvo apginta nuo prie- 
szu ir pradėjo laisva gyvenimą 
pasaulio tautu tarpe.

ežius idealus, nusistatymus, 
ant kuriu ir Amerikos galybe 
remiasi: už laisve ir demokra
tija !

Taigi, nenuleiskime ranku, o 
kiekviena proga ir visur kelki
me Lietuvos kanezias ir jai da
romas skriaudas musu priete- 

! liu ir pažinstamu tarpe. Dary
liame, ka gilime, ar tai per pa
žintis, ar per laikrazsczius, ar 

Amerikos Lietuviu i P« laiszkns Kongresmenams 
į ir Senatoriams, kartu visi pri- 
isidedaini prie Lietuviszku 
draugijų ir remdami Lietuvisz- 
kus laikraszczius.

Amerikos Lietuviai taip pat1 
didžiai reme Lietuvos kovas. Į 
Daugelis 
kariavo nepriklausomybes ko 
vu frontuose, kaip pavyzdžiui,: 
a. a. musu tautos didvyris, Ka- i 
pitonas Darius ir daugelis ki
tu.

(Musu redaktoriui iszvažia- 
vus su reikalais, pasipraszeme 
sveczio “Saules” draugo ir rė
mėjo, Antano Klimo, sziam nu
meriui szi straipsneli paraižy
ti. Antanas Klimas, tremtinys 
studentas, ejes augsztus moks
lus Kauno Universitete, Lietu
voje, Pabaltijos Universitete 
Vokietijoje, ir dabar, gavės 
Meno Magistro laipsni Penn- 
sylvanijos Universitete, tęsia 
dar toliau savo mokslus. Jis 
jąu antra stipendija yra gavės 
isz Universiteto, del savo pasi
žymėjimo moksle.)

i Kol Lietuva nebus laisva
.. . i nebus ir tikros taikos pasauly

Isz Amerikos plauke Lietu-' • ,
i J® •vai pagelba pinigais, vaistais, I ..

drabužiais.

sake, kad ji tenai mate 
tai jam ėjosi; nedatekl 
dare ji da labiau užmirs 

jniu, susirupinusiu. F 
I jam laiszka. ir meldžiau 
įsugryžtu prie motinos, 
‘atsako negavau ir nieko negir
dėjau. O vienok koks tai balsas 
vis man kalbėjo, kad jis da gy
vas. Laukiau isz metu in metus 
kad sugryžtu. Bet-gi buvo ki
toks ski rimas.

Serganezioji valandėlei vėl 
i nutilo, kad atsikvėpus oro, o 
vienuolis tyliai sėdėjo ir kiau

ksėsi. Paskui su aiszkiu intem- 
pimu pradėjo vėl kalbėti:

— Maniau, kad sūnūs už-

Prisidedami kovon už Lietu- 
— vos laisve, mes kovosime taip
Amerikos pat ir už Amerika, nes tie pa
buvo tai,'!tys pavojai gresia ir szitam 

Jungtiniu ! krasztui, jeigu bolszevizmo 
Preziden- veržimasis nebus sustabdytas.

“de ju- ’

Didžiausias gi 
Lietuviu nuopelnas 
kad 1922 metais 
Amerikos Valstybių 
tas pripažino Lietuva 
re,” teisetinai. Tas pažadas iri Vieningai sukaupkime jėgas 
pripažinimas garbingos Ame- ;nffs Lietuva szaukiasi musu pa- 
rikiecziu tautos niekados ne-1 g’C'lbos. Tebūnie Vasario 16-ji. 
buvo paneigtas, nes ir iki szio ' ženklu to amžino laisves trpsz- > 
laiko Lietuva Jungtiniu Ame- ’kimo, kurs dega, visu Lietuviu ; 
rikos Valstybių yra pripažins- L--- ------- -•------ ------
tania, ir musu valstybes atsto- į 
vai tebeturi pilna dipliomatine Į boeziu garbingai žemei, 
galia.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

. Pras
ius pa-

• 
nustojanezia. amžinai mylėti 
szirdi: Motinos szirdi. BULVES ISZ

szt i neš
ta Szi a u

----- PABAIGA— KANADOS I
—

i, kad 
vienok NEMUNO ASZAROS Valdžia Nukvarbuos !

taip surėdė, vienok nenoriu 
tam priesztarauti. f), gerbia
masis Teve, sužinok apie ji ir 
kaip surasi ji, tai pasakyk, kad 
asz laiminu ji ir malonėk in- 
teikti jam tuos drabnuezius, 
kuriuos del jo sutaupiau, be
dirbdama diena ir nakti. Kad 
ir labai prasikalto, tai vis-gi 
mano sūnūs, o motinos szirdis 
užmirszta, neatmena ir atlei-

Bulves Ir Parduos
Atgal Ūkininkams

lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ila isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypafa galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 

tiems visos bobos, teipgi juokai, ro-

Vasario 16-ji
Lietuva sziuo metu yra pa

vergta azijatiszku bolszeviku. 
Visa szalis kenczia nepaprasta 
priespauda: Lietuviai yra su
imami ir iszvežami in tolimąjį 
Sibirą szimtais tukstancziu. 
Bažnyczios pavercziamos szo- 
kiu salomis ir grudu Baneliais, 
ūkiai sudraskomi.

Būdama laisva, Lietuva ke-1 
liasi isz griuvėsiu, atsistatė ir 
pradėjo žydėti: nutiesė naujus I 
kelius, state miestus ir kaimus; į 
augo ir stiprėjo literatūra, me- ’ 
nas ir kultūra; žydėjo Univer
sitetai ir kitos mokyklos. Per 
22 nepriklausomo gyvenimo 
metus Lietuva padare nepa- į 
prasta pažanga visose srityse. I $ * i

Mokyklose maskoliai bolsze- 
„vikai ir rusina musu nekaltus 
vaikus ir jaunimą — tautos at
eiti.

Bet nuo 1940 metu Birželio 
menesio, Lietuva vėl tironu, 
nevidonu pancziuose.

Rusiszkieji okupantai, už
puolikai yra pasiryžę visiszkai 
isznaikinti Lietuviu tauta ir 
isztrinti Lietuvos varda nuo 
žemės pavirsziaus.

Padėtis Lietuvoje, kaip ir vi
sose kitose Bolszeviku smau
giamosiose szalyse, yra laibai 
klaiki, baisi ir liūdnai tragisz- 
ka.

Tacziau, ir dabar, nežiūrint, 
kad Lietuvoje stovi .szimtai 
tukstancziu Rusu kariuomenes 
nepardavė Lietuvis savo szir- 
dies okupantui. Jau daugiau 
negu 20,000 partizanu sudėjo 
savo gyvybes aukas ant tėvy
nės laisves aukuro. Sunki yra 
ta kova priesz szimtus kartu 
galingesni priesza; tacziau juk 
“laisves nevertas, kas negina 
jos!”

Szitokiu metu Vasario 16- 
tosios szvente ingyja ypatinga 
reikszme ir prasme.

Juk ir 1918 metais Lietuva 
buvo karo nuteriota, suvargu
si, sunaikinta. Priesz tai iszibu- 
vusi kelis szimtus metu galin
ga imperija, o vėliau iszbuvusi 
123 metus Rusu pavergta, per
sekiota, kankinta.

Todėl ir sziandien, Vasario 
16-ji yra minima visu Lietuviu 
visame pasaulyje — ar tai 
slaptai, vien tik szirdyse pa
vergtoji Lietuvoje, ar tai lais
vai visu kitu Lietuviu, pasi- 
sklaidžiusiu po visa pasauli.

i Ji sudėjo abi ran-ki ir melde-1 1 
. . . ’ si. O isztartieji mirsztanczios i

szirdyse ir kuris tikrai vėl at-1 , ,v. .
* T. . . į senutes žodžiai pereme vienuo-

nesz laisve Lietuviai — musu',. ....... ....h kokiais tai instabiais inspu- 
džiais. Bet-gi valde save ir sle- i 
,pe savy kokius tai jausmus;' 
prisilenkė prie ligones, vienok ’ 
negalėjo aiszkiai matyti jos 
veido, nes gan tamsu jau buvo.

— Ar Tėvas iszpildysi ma-1 
no meldimą ? Silpstancziu bal-1 
su tarė senute.

Vienuolis-gi iszkiliai priža-' 
dėjo: '

Taip, prižadu. Vienok, kaip 
gi vadinasi tamstos sūnūs?

— Pranas R.
— Motin! Tai asz juo esu! 

Suszuko jaunas vienuolis ir pa
slėpė veidą rankose.

— Kaip tai? Mano suims?!
Motina priėmė paskutinius 

sakramentus isz sūnaus ranku ; 
paskui jis ilgai meldėsi sykiu 
su motina ir pagalios tarė:

— Motin, palaimink mane!
Ir lyg saules spinduliai pa

liete mirsztancziaja motina.
i Akys, Pjiisiau nicrdiuczios, at- 
jsivere ir isz ju isztriszko meile 
j ir laime; intempeneziai pakele 
ranka ir darydama kryžiaus 

j ženklą, lyg asmuo isz kito pa
saulio, pratarė:

— Laiminu tave vardan 
Dievo Tėvo ir Sunaus ir Szven- 
tosios Dvasios. Amen.

Tamsa lengvu tamsiu szesze- 
liu apglobė įnirusiosios moti
nos veidą ir galva sunaus, kur 
mirties valandoje'surado iszti- 
kimiausia szirdi žemeje ir ne-

Pypkes Durnai
Akeles Kaip

Žvaigždeles

Mylimoji, asz myliu tave vis 
labiau ir daugiau, kada tik asz 
tave pamatau, už tai, kad tavo 
mėlynos akeles man pasako, 
kad tu man isztikima, mane 
myli.

Tos akeles man pasako, kad 
tau kitas nei nerupi, kad asz 
vienas tavo szirdyje kai ausz- 
ra teka ar kai saulute nusilei
džia.

Žydrios tavo tos akeles, to
kios meilios ir malonios, kaip 
ta amžina szviesa, kuri szildo 
žvaigždeles.

Tavo akys, kaip tos žvaigž
des, gražina nakties skliautus, 
manės.

Tos akutes viską man pasa
ko, viską ka asz noriu sužinot.

Jos iszaiszkina svajones ir 
man pasako kam asz taip tave 
myliu.

Kai tik asz pasižiurau in tas 
žydrias akutes, asz žinau kad 
tu buvai sutverta vien tik del

juos; tos paezios nepalieczia-į 
mos teises — kuriu tarpe yra 
gyvybe, laisve ir laimes sieki
mas — risza jus su jais.

Ar gi mes nevalgėme Duonos 
prie to paties Stalo kaip ir jus? 
Ar gi mes nevieni Kristuje? 
Juk nėra tautiniu ribų prie 
Dievo Stalo; nėra tautybių 
skirtumo prie Tabernakulio. 
Todėl mes '__ ____  ___
Kristuje. ’ :

Ir kai balsas isz urvo Lietu- parduos už centą ant szimto , ežius iszgelbsti nuo smert, Szv.
vos girioje suszunka: 
kanas!” i____
Sibire dejuoja: 
me!” 
sukti kurezia ausi? Ar gi Jis 
nesako: “Isz tikrųjų sakau 
jums: kiek kartu jus tai pada- na. Valdžia dabar dar kita gal- 
rete vienam szitu Mano ma- vosuki dar daugiau bėdos susi- 
žiausiu broliu, Mna padarėte.

Esu nežinomas Lietuvos ka- Orleans parsitraukė net isz 
reivis. 
baigė, o
sziau, kol galėjau. Dabar isz daug pigiau pirktis bulves isz Beda, Tamsnnus prigauna. 58 
mano ranku jis jau iszkrites. Kanados negu isz Amerikos S puslapiu. 15c.
Jus ji neszkite ir augsztyn isz- ūkininku. ; No. 132 Trys istorijos apie
kelkite, kad neužgestu raudo-; jau czja musu protas per Anglorius isz Valenczijos, Ko
no rojaus tamsybėse! mažasz suprasti toki bizni.! ke, Luoszis, Viena motina, Vai-

sutelkite jiegas, suglauskite 0zįa, musu valdžia bedavoja kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
eiles, rikiuokities, melskitės ir ka(Į jį įurį da]jar įas bulves ‘ žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasiaukokite! Vardan kruvino iszmesti ar kiaulems suszertij 0 
Kristaus, isztremto Aigiptan, sztaį biznierius turi net isz Ka. 
Ciesorių jieszkomo, ir neprie- na{jOs visa milijoną svaru bul- 
teliu nukryžiuoto, aukokite vįu parsitraukti. 
drabužiu, maisto ir maldų ma- 
no likusiems broliams tremty- Jei®u kas isz musu kaityto
je ir Lietuvos miszkuose. Tai Ju ®al1 czla nu,rnf! i^zkinti 
darykite, ir asz ramiau ilsėsiu mes iam bu3ime amžinai dekin- 
tevynes žemeje, “nes ežia gi- n1, 
miau, ežia kovojau ir kritau.” -------------------------

WASHINGTON, D. C. — 
Musu valdžia dabar tiek bul
vių turi kad nežino ka su jomis 
daryti. Dabar yra nutarta tas 

bulves nukvarbuoti ir t-----
patiems ūkininkams isz kuriu dos, trumpi paša kai tymai ir t. 
valdžia tas bulves nupirko, vėl 
parduoti atgal.

Valdžia isz ūkininku už tas; 
visi esame vieni bulves mokėjo apie du centu

• ant svaro, o dabar jiems atgal pinigai I 1

t. 52 puslapiu. 15c.
No. 119 Keturios istorijos 

apie Gaižia Haremo nevalnin-
No. 112 Trys apysakos apie 

galva-žudžiai, Ražan- O /

Tai yra. musu susikaupimo, 
maldos, pasiryžimo diena. Tai 
musu Vienybes ir Bendro Tiks
lo Diena.

STEBETINI ::
:: DIEVO KELIAI

Ir sztai, po tiekos priespau
dos metu, Lietuviu tauta 1918 
metu Vasario 16-ta diena vėl 
iszejo in pasauli, kaip laisva ir 
nepriklausoma tauta. Ta diena 
tautos iszrinkta Taryba susi
rinko Vilniuje ir paskelbė Lie
tuva laisva, nepriklausoma, 
demokratiszka valstybe.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

skundu 
laisvame 
jos vai-

Nelengva buvo tada Lietu- o
viams savo nepriklausomybe 
iszlaikyti. Bolszevikai isz rytu, 
Lenkai isz pietų ir Bermonto 
armija isz sziaureš grasino su
naikinti naujai pasiekta laisve, 
ir užgniaužti savarankiszkam 
gyvenimui pasiryžusią tania.

Kovokime už Lietuvos isz- 
laisvinima, nes pavergta musu 
boeziu žeme baisiu 
szaukiasi in mus, 
kraszte gyvenanezius 
kus; tarsi sakydama:
leiskite manes, vaikai mano, 
sūnūs mano, nes asz, jusu mo
tina, esu niekinama, kankina
ma ir žudoma. Darykite viską, 
ka galite laisvame pasaulyje 
pasiekti, nes kur jus gausite 
gyvybes jegu, jeigu asz 
siu!!!” '

mir-

Ir iszejo tada savo tėvynės 
ginti savanoriai kariai — jau
nimas, kaip pakeles berželiai, 
suaugę vyrai, kaip panemunes

Amerikos Lietuviai turi la
bai didele ir garbinga pareiga: 
Amerika yra vienintele valsty
be pasaulyje, kuri gali su- 
triuszkinti bolszevikus ir tokiu 
budu iszlaisvinti Lietuva. O 
juk Lietuva kovoja už tuos pa-

kaip stiklas; musu laime subi
ro in trupuezius.

— Praradome vaika, ne' 
per mirti ne; tik per gyvenimą, 
taip, per viliojanti, laisva, pa
laidu, isztvirkusi gyvenimą, 
kuris tiek daug jaunuomenes 
intraukia in prasikaltimu kla
nu.

Jos balsas drebėjo, krutinę 
gyviau kilnojo ir puolė; tik per 
traukomis, atsikvėpusi, galėjo 
toliau kalbėti:

— Turėjo apleisti musu sza- 
li nieko apie ji negirdejome. 
Susikrimtimas nuvarė vyra in 
kapus; palikau pati viena. Tik 
syki, viena syki apie ji girdė
jau. Velionio draugas, kuris 

į buvo sugryžes isz Amerikos,

■ : “Esu ai- svaru. Tos bulves bus nukvar- Kristupą, Juokingi szposelei, 
arba balsas isz lagerio buotes, kad ūkininkai vėl jas Kaip trauktįgilinkningai eini- 

Esu kaleji- neparduotu valdžiai ir vėl ne- k i ir kiti szposelei. 20c.
No. 116 Istorija apie Siera- 

ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

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

No. 129 Keturios istorijos:

kaip gi galite Kristui at- pasipiniguotu.
Tai isz tikro kvailas biznis!
Bet tu kvailyseziu dar nega

rado. Vienas biznierius in New

Mano darbas jau pasi- Kanados milijoną svaru bul- Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Laisves žibintuvą ne- viu. Jis pasiaiszkina kad jam Keliautoje! in Szventa žeme,

“Ir tariau sudie berželiams 
Ir tariau sudie klevams, 
Ir tariau sudie kapeliuos 
Ilsintiems tėvu tėvams.
Ir7kai žeme sudejavo 
Visame tėvu kraszte, 
Man isz tolo pamojavo 
Obelele szakute.”

KATALOGAS

OPEN YOUR HEART

TO FIGHT HEART DISEASE

1950 HEART CAMPAIGN'

pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

Nd. 134 Dvi istorijos

pacziuotas. 76

istorijos
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c. 

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma SkripkO- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

Visi pirmieji Katalogai dabar 
i yra negeri. Szis Katalogas 

užima visu anų vieta, tjodel 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre-

No. 101 Kapitonas Velnias.' gistruoti laiszka su pinigais, 
didele JgU Nepamirszkite dadeti 10^

ekstra del prisiuntimo kasztn.
Visi Money Orderei ir pini

gai, o ir visi laiszkai visada tu-

Puikus • apraszymas, 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminal iszkas apraszymas,
202 puslapiu. 35c. ri būti siusti vien tik ant szio

No. 103 Vaidelota, apysaka adreso:
isz pirmutines puses szimtme- SAULE PUBLISHING CO., 
ežio iszimta isz Lietuviszku už- Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

Just plug in, I’m REDDY
MOVING?

Pennsylvania Power & Light Company

For the convenience of incoming tenants, electric service, 
wherever possible, will be left connected when a dwelling is 
vacated. If you are planning to make your home in a location 
served by Pennsylvania Power & Light Company, the chances 
are you will now find Reddy Kilowatt already there and waiting, 
ready to serve you. Just switch on the lights, plug in your appli
ances, and enjoy carefree, dependable electric service imręedi- 
ately.
NO DELAY, NO BOTHER, NO RED TAPE.

For your further convenience, advance deposits and signed 
applications have, in most cases, been eliminated. When you 
move into your new home, and find Reddy Kilowatt already on 
the job, simply phone or drop in at our nearest office at your 
earliest convenience, to be sure your account is entered correctly 
on the books.

We think you'll like this simplified procedure, another step 
in our continuing program to provide ever-better electric service 
in Central Eastern Pennsylvania.

WIN

i



PER VĖLAI

szventino karsta priesz bažny- 
ezia, o krūvele 'žmonių nulydė
jo mirusi ji in kapus; pagiedojo 
keletą giesmių, kiekvienas me
te in duobe po tris saujas že
mes ir nuėjo visi in smukle, nes 
diena buvo gana szalta ir be 
to Jurgio teta, sene Valentiene 
užprasze viena, kita stikleli 
iszsimesti.

Gailėjo nabago, kaip taip 
anksti be naudos paliko sži pa
sauli, nes jauno butą (minėjo 
seniai), ne vedusio (skundėsi 
merginos), ir jokios.laimes ne
ragavusio. Vargszo likimas bu
vo toks kad viskas gyvenime 
jam ateidavo pavėluojant. Pir
miausiai, gimė pervelai; me
tais vėliau po tėvo mirties.%Mo- 
tino skundėsi del liūdnos vai
ko ateities, bet nieko negelbė
jo. Aaip ir liko vargszas nasz-j 
lai c žiu. Užtai motina ji labai 
mylėjo. Net perdaug mylėjo,1 
kalbėjo kaimynes. Isz didelio; 
dabojimo pervelai ji iszvystyk- 
lu paliuosavo ir1 todėl vaikezas j 
ilgai nerasdavo asloje lygsva
ros: užsiraito kaip skrilis iri 
griūva žemen.* * *

Į

Sulaukė pagalios Jurgutis; 
szeszin metu, pasiuntė ji su ža-; 
simis in pieva. Kas-gi isz to?r 
Kas karta žąsys pakliūdavo in; 
dvaro laukus, o motina už tai j 
turėdavo ponui atidirbti.

— Jurgi! Klause ji moti-! 
na, rankas laužydama, kodėl; 
nedalbojai?

— O t ode], murmėjo, kad 
pervelai prabudau isz miego.

Gerai jam. buvo tuomet mie
goti senos kriauszes pavėsyje. 
Miegojo taip saldžiai, kad pra
busti visada pavėluodavo. Mo
tina už miega dažnai jam nu
gara panezin szukuodavo, bet 
musze vis pervelai ir už žasu 
nedabojima turėdavo nukente-i 
tL . I

Kaime Jurgi visi vadino Pa-! 
velaieziu, nors jo tėvo pavarde 
buvo Gegnius. Vaikai ji taip i 
pat pravardžiuodavo. Jis už 
tai labai pyko ir stengės kaip; 
galėdamas kerszyti. Parausta 
visas, akys sužiba, spjaus in! 
delną, užsimos, bet visada per-! 
vėlai, nes greitesnis draugas 
— isz juoke jas jau senai spėda
vo ji pavaiszinti kumseziu ir! 
pabėgti už trijų vaTsnu! Bet; 
vis tai menkniekiai.

Ganė sau Jurgis žąsis, ve-, 
liau kiaules, dūdeles isz kark-1. I lu suko, valgė bulves su laszi-; 
niais, iki motina spėjo apsi-; 
žiūrėti, kad jam laikas butu in; 
mokykla eiti. Viena gražia1 
diena nuvede verkianti Jurgi; 
in mokykla.

Mokytojas pažvelgė in pus-; 
berni, didesni už save ir pra
bilo:

— O kiek jam metu?,
— Ant Žolines baigs 15-ka, 

ponuli, atsake motina.
— A, tai jau pervelu moky- Į 

tis! I
Patenkintas Jurgis bema

tant smuko namo.
* * *

Kiek vėliau stojo jis pas ma-

luninka už berną. Malūnininko 
szeimai labai patiko tuo la
biau, kad vienturte nialuninko 
duktė Mare ji pamylėjo. Tei-

I

TARADAIKA

Aplaikau laiszka nuo vieno 
vyrelio, 

Kuris raszo apie jo dranga 
Joną Basaiti, 

Laiszkas skamba szitaip:
Mano draugas Jonas ■

Turėjo baisiai liežuvninke
motere,

Kuri jam karta teip 
insipyko, 

Jog negalėdamas ilgiaus 
iszkente,

Kad tave velnias 
pagriebtu!”

O kad czia Amerike, 
Motorolos tuo jaus už

Tai Basaitis tuo jaus

Ir apskundė savo 
bobele,

S k v a j e r i s m at y damas,
Kad jokios provos

Nutarė suteikiu! porele, 
Sakydamas vyrui 

idant perpraszytu

žodžius,
Jonas sutiko Ir

“Alano mylima

Atszaukiu savo žodžiu-,
Czionais prie sviedku,

tave velniai paimlu!” 
Ir abudu nuėjo

namo.
* * *

Viename mieste,, 
Moterėles turėjo rūpesti, 

Kad žmogų aploti, 
Ir neteisingai meluoti.

Mat, in daTba vyra 
iszleidžia,

O paezios per diena 
liežuvi paleidžia,

Susieina keletą, 
Konia visos nesipesz.

Gieda, geria ir uliavoja, 
O kaip pasigeria, §

Tokia rodą mano;
Uždarykit žiotis savo, 

Kalbas sulaikykit, 
Savo liežuvius suvaldykit, 

Ba bus visomis 
negerai, 

Staugsite vajei!

' ~-------------------—-- ----

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

sybe, ji turėjo tuomet tik try-;nes tai jau skolinta grabnyczia, 
lika metu, bet buvo graži kaip pyko teta.I ’ . .]ele. i Jurgis negirdejo. Barniai gu-

lauksim.
Bet atėjo laikas, paszauke 

Jurgi in kariuomene. Nors Ma
re turėjo jau szesziolika metu

lu.
Kariuomeneje

komandavo: ‘ ‘ Deszinen,

^irkalbekit tris

Jurgis visai nutilo. Teta pri
ėjo areziau.

Ar jau numirei, Jurgi ?

— Kur ten mirė: — pra- 
sznibždejo kurna, judina pirsz-

kitaip, visi kareiviai laiku isz-1 galas buvo ne-;
pildydavo, o Jurgis, visuomet .į llhl,'lls Pastbttige greitai, 
pervelai. Gavo už tai muszimo! " kankme. .lurip. mmt-
kiek tik tilpo. Didvsis Karas, i 111,1 '
Nuvarė ji in pat Gumbine; Pri- i "žaibėjo. Grabnyczia | 
vargo ten ganėtinai, kol sto
vint sargyboje neperszove jam 
kojos. Teisybe, mate slenkanti 
Vokieti, nuėmė net szautuva 
nuo peties, bet kol prisitaikė, 
buvo pervelu, apdribaveidis 
szove greieziau. Paėmė ji ligo
ninėn. Koja nupjovė. Po ilgo 
bastymosi gryžo pagaliau Jur
gis in gimtoji kaima. Savaime, 
suprantama, kad pirmueziau-1 
šiai jis nuszlubavo in maluna. i 
Labai apsidžiaugė, nes kaip j 
tik prie slenksczio rado stoviu- i 
czia Mare su kūdikiu rankose.

----Mano Maryte, riktelėjo,

rine lempuke. Per kokia valau-' 
da Jurgis giliai atsiduso ir pa-1 
galinu mirė, be grahnyczios!

■ — Sveikas, brangus Jurgi! ■
i — O kas tai per' kūdikis Į 
; pas tave ?i
j — Mano tai. Jurguti, ma
no! Tėvas iszleido mane už vy- i

Iro; metai jau praėjo.
— O Dievo rustvbe!
— Pervelai gryžai Jurgi!; 

Per vėlai!
Padejavo, paverkė Jurgis,! 

kol galva jam eme skaudet, bet ■
■ ka-g’i buvo daryti ? Toks jau jo > 
į likimas!

— Eisiu pas motute, sude
javo pagaliau.

— Kaip tai eisi? Klausei 
Mare, tavo motina juk mirė!

— .Varge mano; kada?
— Kad būtum grvžes» *

'liesiu ankseziau, užtiktum i • laidotuves.

mo
da r

omei
.verkti bernas.

— Ir grinezia tavo sudege, 
ivargsze!
I

j — O, asz nelaimingas! Ka- 
jgi dabar pradėsiu? Kur pasi
dėsiu ?

Gailestinga Mare aszaras 
sau kūdikio vystyklu szluosto. 

! — Eik Jurgi in dvara. Po

PABAIGA

Sarmatinasi

Kandidate In Darbininku Partija

Trisdeszimts devynios mo
terys stoja in Anglijos rin
kimus kaipo kandidates. 
Szita moteriszke yra Lady 
Pakenham, Anglijos Lakū
nu Sztabo Ministerio žmona. 
Ji ežia stengiasi biski siūti,

bet jos mažutis, dvieju metu 
Kevin nori motinai padėti. 
Ji turi septynis kitus vaikus. 
Ji sako kad ji 
veik tikra kad 
rinkimai.

tikisi ir bė
jai pasiseks

A

I cziancziai jos pa Klause: vr 
tamsta kartais neturi giminiu, 
vaiku?

tyliai. Bet-gi, jeigu tamsta bū
tum toks malonus man patar
nauti, lai melszėziau tam stos 
paszaukti prie manes Tęva An
zelmą isz Benediktinu; malone- 
cziau su juom pasikalbėti.

Visa nusilpusi nutilo ir de
dama iszdžiuvusia ranka ant 
silpnos ir drebanezios krutinės 
meldžiancziu žvilgsniu žiurėjo

Stebetini Dievo Keliai
gydyto- 
gyvena 

itsitiko nelaime. Mat, tol neprivalo prarasti vilties.
Vilties! Pratarė pnsbal- 

Taip, ji tik viena palaiko

William Fritz, pienius j in ju avantUri reikalus 
“milkmonas” Chicago]e bu
vo policijanto sugautas, kai 
jis pasilenkęs ant ranku ir 
kojų, žiurėjo in viena kam
barį per maža skyliūte dury
se. Jis vėliau prisipažino 
kad jis buvo iszgriežes to
kias mažas skyliutes in be
veik kiekvienas duris, kur 
jis pieną atneszdavo, kad jis 
galėtu matyti ka žmones da
ro tuose kambariuose.

^ZEIMYNOJE N., kuri gy-l — Bet gi, atsake 
veno gražioje Vilniaus apy-i jas, kaip ilgai žmogus

I linkeji 
; vienatinis tos szeimynos siinns; —
: kuriam tėvai davė valia ir lino- šiai, 
sybe visuose atvejuose, insipai-'įrv.mogu. Ir atsigręždama in gy
niojo iri nemalones pinkles. Po- dytoja toliau tese: — Meldžiu 

i litiszkieji kurstytojai sugebėjo pasakyti man teisybe! Del ma- 
į pavilioti gabuji moksleivi ir | nes, senos moteriszkes, mirtis 

;. To vis- ir mano dienos jau suskaitytos, 
ko pasekme buvo, ta, kad revo- ■ — Visi esame Dievo ranko-

■ liucijos 1848 m., jis prasižengė ! s<
i daug kuomi. Tik skubiu pabe- _
I . . • ,, • nuo teismo * 

iszt rėmimo. i
i sužinojo., į

1 nuosprendžio

bet-gi užsitarha-

nuo to laiko Pranulis nebec 
jo sumini.

“1 nuliūdimais apsunkinti
— Szalti greitai pagausi, vieni sau gyveno, su vien 

bet jo ilgai neatsikratysi. tim dadejimu, kad tėvas savo 
---------------- — ' .szirdyje turėjo neiszgydoma

Pasiskaitymo Knygeles.“V’ ■kuri '“'C"'1""1’__  cziulpe jo gyvenimo spėkas irPasiskaitymo Knygeles, zy
Penkios Istorijos apie Burike 1 "lo dubiau ai tino ji pi ie kai 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; Pn,,‘lanis ne>ukaku>,
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko negaileMingoji 
pasaka); Užliekos isz Senove?

imi reikalingas sargas, gal ta- Padavimu; Peary ant Žemgalio 
ve paims. ' (Atminimas isz keliones in Le-

Nuėjo Juris. Dvare ji paži-! dinius Krasztus). 96 pus. ..25^ 
no. Ponas apsidžiaugė bet sar- 

j go vieta jau virsz sanvaites bu- 
: vo užemes senis Vvžius. Leng- 
j vos tai pareigos, davė jas senu
kui.

Jurgis atėjo pervelai.
Sukando dantis. Atsisėdo

; pievoje po kriausze, kur vaiku ;
I būdamas miegodavo ir galvo-1 
ja. .

— Prakeikimas! Murmėjo 
po nosia, tai žmogaus likimas!

Pervelai ir pervelai; visas

I Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro 
bertas Velnias; Medėjus; Kai; 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, ... 20f 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa

Į — Palaukit nelabieji!
į gal norit, kad ir mireziau 
vėlai ?! Nesulauksi!!

Nusijuosė diržą, inlipo in 
kriauze ir joje pasikorė.

per-

KALENDORIAI
1950 M.

Ant Gavėnios

irijn, 10c.

to. Pa metams nesukakus, o 
i giltine jau už

merkė jo akis, paliekant žmo
na. be tam tikro aprūpinimo 
gyvenimui, nes turtą, koki tu
rėjo, buvo iszleide ant savo sū
naus.

nenusimi-
ne; ji buvo da gana tvirta ir 
surado sau užsiėmimą. Kiek
viena skatiku ji laike del savo 
sūnaus. O motiniszkoji meile,

t ikruju esi Dievingosios meiles

IHF* Neužmirszl^it atnau 
‘ e i

jinti savo prenumerata už laik- !
raszti “Saule.”
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIŲ!

Laime, kad tuo laiku ėjo lau
ku sargas. Szoko, peiliuku per
kirto diržą ir Jurgis krito že
mėn. Dar gyva nuneSze ji pas 
sena teta, bet matyt pervelai, 
nes krentant kas tai pasidarė 

j jam galvoje ar viduriuose ir 
Del daugelis Nuo aszaru grandys ant ranku sąmones vargszas jau neatga- 

rudyja, Į vo. Kunigas davė paskutini pa-
Nedryskie inkiszti in maksztis tepimą, o sena 1 

kala vija,
Nors veidas giedresnis ir szyp- gis mirė, 

sosi lupos, j — M

Pirkie U. S. Bonus
Kol Vilniuj už vartų dar bro

liai beklupos,

— Isztikruju, atsiliepe gy
dytojas, tuojau nueisiu ir pa
kviesiu ji pas tamsta. Tik tuo 
tarpu buk rami ir nesirūpink.

Taros tai gydytojas iszejo, o 
ligone su skaudanezia szypee- 
na iszlydejo ji savo akimis.

— Jis-gi jau nieko man ne- 
pagelbes! Atsiduso. Noriai nu- 
inircziau, jeigu tik bent syki 
galeeziau da pifmatyti savo sū
riu, Praimti! Bet-gi teesie Die
vo valia!

* * *

— Ar Tėvas Anzelmas ne
užimtas? Paklausė gydytojas, 
pribuvęs in vienuoliu gyveni
mą.

Nesenas da vienuolis, malo
nus, gan augalotas, juodu peri- 
maneziu akiu ir gražaus veido, 
mandagiai atsake:

— Tėvas Anzelmas tik-ka 
iszejo, paszauktas, o gal asz 
galeeziau atlikti tamstos reika
lavimu. Pirm keliu dienu atvy
kau isz Amerikos misijų reika-

— Czia eina apie dvasiszka 
suraminima vienos mirsztan- 
czios senutes, tarė gydytojas; 
man iszrodo, kad ji ilgai negy
vens; bile valanda gali mirti. 
Jos antraszas yra: Mikalojaus 
gatve, Nr. 5.

—Tuojau pasiskubinsiu, po
ne gydytojau.

— Szirdingai aeziu gerbia
majam tėvui.* * *

Trumpas vakaras baigėsi ir 
sutema palengva. szeszelino 
maža grintele, in kuria inženge 

į vienuolis. Ir, kuomet jis stojo 
prie lovos, serganezioji su in- 

i tempimu iii ji atsikreipė ir 
! silpnu balsu tarė:

— Szirdingai aeziu gerbia-
1 majam Tėvui už triūsa; turiu 

Katėkiz-1 asz vĮena pyaszyma pirm nei

Kal-

Verksmait1 k • . . .
arba. Pasibudmimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga, ant Gavėnios, pagal 
senoviszka. bilda 10c., pagal 
Nauja būda. 25c.

No. 1!)4 'Trumpas
mas pagal iszguldima Kun. Pi- ■ Dievas paszauks mane, 
limiškio, sn nekuriais naudin- — Meldžiu sakyti; noriai 
gaiš padėjimais 2oc. iszpildysiu, jeigu galėsiu.

No. 202 Novena, Stebuklin- — Eina apie mano sunii,
I go Medaliko Dievo Motinos pratarė senute.
Garbei 10c. Ant to atsiminimo jos veidas

i No. 203 Tretininkių Scrap-' tnojaus iszsigiedrejo, o silpnos 
phiszkas officium 10c. ! akys staiga nuszvito.

No. 201 Istorija apie Amži- į — Buvojai vienatinis mu- 
na Žydą. Jo kelione po svietą | vaikas, vienatine musu lai- 
ir liudymas apie Jezu Kris- i me; nieko del jo nesigailejome. 
tu 20c. I Vaikas buvo malonus, tai-gi

No. 198 Aromatu arba Muka mums džiangsma.
musu Iszgauytojaus Jezuso į Sn pasijudinimu pertrauke 
Kristuso, peraszyta isz groma-ika^a’ 0 aszara nuriedėjo per

I iszblyszkusi jos veidą; lyg pa
sinėrusi in gilu miega ji žiurė
jo priesz save. Matomai da sy
ki atgijo jos szirdyj laikai, 
kuomet vaikas buvo da tyras ir 
nekaltas, kuomet tėvu namu 
da užtekdavo jam ir pakanka
mai del jo buvo visas pasaulis. 
Po valandėlės pradėjo toliau

I tęsti:
— Laimingi tai buvo laikai 

kada musu sūnūs visai priklau- 
!se mums. Nebūtumėm jo maine 
' ant karaliaus vainiko, nei jo 
I turtu. Vienok laike subirsta,

' (Tasa Ant 2 puslapio)

motina nieko negirdėdama n no ;

Turime Visokiu Reli
giniu ir Kitokiu Sieni
niu Kalendorių su Ang- 
liszkais ar Lietuviszkais

i 7

Menesiais. Po 35 Cts.
Adresas:

ĮJilttlk U L III L pu- i

teta net tris į Saule Publishing Co., 
Įgrabnyczias sudegino, kol Jur- ; Mahanoy City, Pa

czia ir viską atleidžia. Tu esi 
j toji brangenybe, kuria su sa- 
įvim paėmei po iszguimui isz los rastos grabe musu Iszgany- 
; Rojaus in szia aszaru pakalne, tojaus Jeruzolime 10c.

Užsisakant knygas, reikia 
įminti tik numeri. Pinigus

savo sūnaus, vienok nepaliove siuskite per paežio Postai Note 
tikėjus, kad jis sugrysz prie • Money-orderi arba Express; 
jos kada nors. Sugrysz, gal Money orderi. Nepamirszkito 
sergantis ir beturtis, gal jiesz- (]adeti 10 c. ekstra del prisiunj 
kos prieglaudos ir ramybes to- timo i<aszfn> Adresas: 
je szirdyje, kuri neperstojan- 
ežiai ir isztikimiausiai plakai

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

*5* *1*

Nevilk manes, gvdvto-l 
artinasi!

“Talmudo Paslaptys”
mano galas.

Senute, ] 
trioboje, gulinti ant senos ka-' 
napos, kalbėjo tuos žodžius gy
dytojui, kuris užjausdamas jai 
neapleido jos vienos.

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
prastoje; mus. Labai užimanti Apysaka 

Tiktai 150 ::

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto. * . .



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
—• Ketverge 5:45 valanda, 

ryte, Szvento Juozapo bažny
czioje, Klebonas, Kunigas P. 
Czesna, suriszo mazgu mote
rystes ponia Konstancija Val
kauskiene nuo 524 W. Maha- 
noy avė., ir Karolas C. Želonis, 
nuo 605 W. Spruce uly. Svotai 
buvo ponstva Ed. Tarutai isz 
miesto. Jaunavedžiai iszkelia- 
vo ant saldžiosios keliones in 
Florida. “Saules” redakcija 
vėlina jaunavedžiams ko ge
riausio pasisekimo vedusiame 
gyvenime. Jaunavedžiai apsi
gyvens mieste.

—■ Ponas Jurgis Balutis ir 
sūnūs Albinas, isz Girardvilles 
lankėsi pas sunu Antana, ant 
W. Market uly., ir prie tos pro
gos atlankė ir “Saules” redak
cija, atnaujinti savo prenume
rata už laikraszti. Ponas Ba
lutis yra musu senas skaityto
jas ir myli skaityt “Saule.” — 
Acziu už atsilankyma,

— Ona Futej, Slavoke, nuo 
323 W. Malianoy avė., numirė 
Seredoje, savo namuose. Vė
linė sirgo trumpa laika. Pali
ko savo vyra, keletą sunu ir 
dukterys, taipgi broliu ir se- 
erys.

— Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola Quinquagesima Necle- 
lia; Tautiszkos vardines Szaru7 
nas.

— Panedelyje Szv. Eleut- 
herio. Ir ta diena 1915 metuose 
Pasauline paroda, Panama-Pa
cific atsidarė in San Francisco 
mieste, Californijoje.

— Utarninke Szv. Pepino. 
Taipgi ta diena 1922 m., Didis 
Italijos lengvesnis už orą, “Di- 
ridžibilis Roma” susprogo kai 
jis dasiliete elektros dratus, 
nusileisdamas in Hampton, 
Virginia valstijoje, trisde- 
szimts keturi žmones žuvo.

— Seredoj pripuola “Pele
nu Diena” kada visi Katalikai 

' eina in Bažnyczia priimti pele
nus, kurie jiems .primena kad 
žmogus yra tik dulke, isz dul
kiu kilęs ir in dulkes vėl pa
virs; pasninkas. Ir ta diena 
1943 m., Amerikos eroplanas 
“Yankee Clipper” nukrito ir 
sudužo in Tagus upe, netoli 
nuo Lisbon, dvideszimts keturi 
žmones prigėrė, o penkiolika 
iszliko gyvi. Taipgi ta diena 
1387 m., Lietuviai priėmė 
Krikszczionybe. Ir ta diena 
Amerikos Tautine szvente Jur
gio Vaszingtono diena, jis bu
vo Amerikos pirmutinis Pre
zidentas, Jurgis Vaszingtonas 
gimė Vasario 22-tra d., 1732 m., 
o mirė Gruodžio (Dec.) 14-ta 
d., 1799 m.

Shenandoah, Pa. — Czionais 
Lietuviai regia Lietuvos Ne
priklausomybes paskelbimo 
minėjimą, Nedelioj, Vasario 
(Feb.) 19-ta diena, antra va
landa po pietų, Szvento Jurgio 
Parapijos Svetainėje, po baž
nyczia. Liejimas nemokamas. 
Programa bus in vairi: Paskai
ta, dainos, deklamacijos ir ak
ordeono mužiką. Vietos ir apy
linkes Lietuviai maloniai kvie- 
cziami minėjime dalyvauti.

— Rengeiai.
— Senas gyventojas Pra

nas Rasimas, kuris sirgo trum
pa laika, numirė Nedėlios-ry
ta, pas savo seserį, Paulina 
Maksztutiene, 324 E. Centre 
Uly. Velionis atvyko isz Lietu
vos 1910 metuose. Buvo an- 
gliakasis, paskutini karta dir
bo Packer Nr. 2 kasyklose ir 
prigulėjo prie unijos. Paliko

seserį Baulina Maksztutiene, 
tris anukus: Antana, Vinca ir 
Alberta . Maksztuįiai. Likos 
palaidotas Seredos ryta, su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny
czioje ir kuna palaidojo in pa
rapijos kapines.

— Daktarka M. M. Remei
ka, nuo 14 N. Jardin uly., kuri 
serga nuo kokio tai laika, giy- 
dosi Jefferson ligonbute Phila
delphia.

Frackville, Pa. — Gerai ži
nomas biznierius Wasyl Troya- 
noski, nuo 308 So. Lehigh Ave., 
kuris sirgo ir gydėsi Szv. Juo
zapo ligonbute Hazletone, nu
mirė Utarninke. Paliko paezia, 
trys dukterys, tris sūnūs, savo 
motina ir daug anuku ir min
kęs. Prigulėjo prie Szv. Myko-

SNIEGAS, LEDAI IR
SZALTIS i

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

VASARIO 
SZESZIOLIKAS

! Kas kad szi maža Tauta de- me del atsakomybes. Nepa- 
kan-! juoja ir praszo pagelbos Aug- mirszkime, kad ne su kritika 

ežiomis, su Muravijovo ir kitu szcziausiojo, nes jos balso daug sukursime ateiti, bet rimtu 
per daug kas sanmoningai nenori girdėti! darbu, pasiaukojimu. Nepri-

ma ir mylima szvente, nes ne-j 
tolima praeitis su savo 1

■ maskolių vardais,
Daugiau ar mažiau kulturin- primine kūno ir dvasios kan- į kad nors ir atbukusi sanžine i klausomybes kariu aukos, par- 

gos tautos turi vienoda jausma cziU) kad kas butu dryses szi nepabustu. Raudonas ir rudas' tizanu kraujas, placzioje Rusi- 
tai, bet' ir pavojingai szarmuo-j tai mylėti savo žeme kur ilsisi žygi smerkti ar praeities gaile-! užpuolikas, okupantas szeimi-įjoję musu broliu iszbarstyti 
ti. ju boeziai kapuose to kraszto.

Viena nelaime atsitiko per Kur mes nepažvelgsime, visur 
ta sniegą ir szalti. Leonard didesniuose miestuose, __ _O . > | MM. XXX WMOVU XXXVXXXXM

Krasley, dvideszimts keturiu siems kariams už kraszto lais- suprantama mums 
įmetu amžiaus elektrikinis dar- Ve yra statomi paminklai, kad bolszevizma pirszti, lyg ir nu- nuo Lietuviu, jos senųjų 
bininkas isz Allentown, dirbo primintu jaunesnioms kartoms sigando. 
taisydamas elektros dratus in sziu karžygiu nuopelnus ir 

nuo meile gimtajam krasztui. 
už-!

visi

Freemansburg, netoli 
Bethlehem, buvo elektros 
musztas.

Apie Wilkes-Barre,
vieszkeliai buvo ledais nukloti 
ir buvo pavojinga važiuoti.

Apie Scrantus sniego pūgos 
buvo tokios dideles ant viesz-

lo Rusnaku parapijos. Laidos keliu kad nebuvo galima pra- 
Graboriai Orą- važiuoti. Daug draiveriu ture 

i jo palikti savo automobilius 
ant vieszkelio ir bristi per snie
gą.

Szimtai medžiu buvo iszlau- 
žyta ir daug stulpiu iszversta.

Hazelton mieste buvo apie 
septyni coliai sniego.

Ūkininkai sako kad daug 
iszkados padaryti vaisiniu me
džiu laukuose. Apart to sniego 
ir tu ledu, pakilo szaltas ir 
žvarbus vejas.

Policijantai buvo perspėja 
visus nevažiuoti automobiliais 
jeigu jau nėra labai didelio rei
kalo. .

Angliakasyklos, fabrikai, 
spaustuves ir brovorai nedirbo 
iszpriežasties kad elektros (tra
tai likos nutraukti nuo stulpu.

Subatos ryta.
vitz isz Shenadoro laidos.

Girardville, Pa. — Stanislo
vas Stenolis, nevedąs, kuris 
gyveno pas Al Petuszkius 228 
N. Second Uly., ir sirgo ilga 
laika, numirė Panedelyje, Jef
ferson ligonbute, Philadelphi- 
joje. Gimęs Lietuvoje, atvyko 
in Amerika. 1901 metuose. Bu
vo angliakąsis ir paskutini 
karta dirbo Packer Nr. 5 ka
syklose. Likos palaidotas Ket
verge su Szv. Misziomis Szv. 
Vincento bažnyczioje ir palai
dotas in parapijos kapines. 
Graborius A. J. Vilinskas lai- į 
dojo.

Newark, N. J. — Ponstva 
Demskiai, Nedėliojo, Vasarib 
(Feb.) 12-ta diena 1950 m., 
szvente savo 45 metu Vedybi
nio Gyvenimo Jubilieju. 9:30 
valanda Szv. Trejybes parapi
jos bažnyczioje buvo i— , 
tos ta proga Szv. Miszios, ku
rias laike parapijos klebonas, 
Prelatas I. Kelmelis. Pamaldo
se dalyvavo visi artimiausieji 
gimines ir pažinstami. Vaiszes 
vyko ju namuose, 207 Elm Uiy. 
Vaisziu stala puosze skoningai 
papuosztas tortas, kuri pado
vanojo dukros ir marti. Visi 
svecziai Jubiliejatus gausiai j l^ahai sulaužyti. I enkios de- 
apdovanojo dovanomis. Savo 
vaikams, žentams ir mareziai, 
seseriai ir szvogeriui Pa vai
kiams ir ju dukrai, Elenai ir 
Pranciszkui Pavalkiams, Sve
ti kams, Strelkauskienei, Sza- 
tienei ir Mockienei ir A.L.R.K. 
Moterų Sanjungos 68 kuopai, 
apdovanojusiems gražiomis 
dovanomis, Jubiliejatai nuo- 
szirdžiai dėkoja. Taip pat dė
koja visoms sanjungietems ir 
visiems kitiems, dalyvavu
sioms pamaldose.

Atco, N. J. — Dvi moterys ir 
vienas vyras buvo laibai pavo
jingai sužeisti, kai ju automo
bilius susikalė in stulpą. Ponia 

vairavo auto- 
! mobiliu kai ji visiszkai nukir
to telefono stulpą netoli nuo 
Louden miestelio. Jai buvo 
ranka nulauszta ir abu keliai 
labai sužeisti. Jos motina, Po
nia Ann Schmidt, szeszios de- 
szimts trijų metu amžiaus va
žiavo su savo duktere. Jai'buvo 
koja nulauszta ir keli szuon-

atlaiky- Jean Bonitatis

Wilkes-Barre, Pa. — Keturi 
Temple Universiteto studentai 
buvo sužeisti, kai ju automobi
lius paslydo ant ledo ir pataikė 
in tvora szalia vieszkelio.

Sužeistieji buvo: Dvide
szimts metu amžiaus Albertas 
Tomalis, isz Wilkes-Barre, Pa.; 
dvideszimts metu amžiaus Jo
seph O’Donnell, teipgi isz 
Wilkes-Barre; Juozas Marcin
kus, devyniolikos metu am- 
žiaus isz Kingston, Pa.; ir Teo
doras Marcinkauskas, asztuo- 
niolikos metu amžiaus isz 
Larksville, Pa. Visi buvo nu- 
veszti in ligonine. Trys isz ju 
yra futbolininkais.

Ant Pardavimo
Nash automobilius, 

szaukite ant adreso:
Fr. Maliszauskas,

439 W. Spruce Street
Malianoy City, Pa.

Atsi-

žuvu

tis. ninkauja kaip jam patinka, nes kaulai tegul mus skatina prie
Net ir tie, kurie bandė in mu-! abieju programuose, tvarkoje! bendro darbo Tėvynei. ,

su kraszta mums svetima ir ne- inrassyta, kad Baltijos juros
i rauga — pakrantes turi būti apvalytos

i szei-

Kun. St. Vasiukeviczius, 
Frackville, Pa.

! mininku.
Krasztas spareziai kilo viso- Musu akyse szi szvente pri- i 

se srityse, visi aukojosi, kad mena ne tik nuniokiota musu I
1918 metais Vasario mene- kaip galint greieziau prisivyti, Tėvynė, bet paminta teise, isz 

syje, szesziolikta diena, musu

kėlimą.
Nelaimei isztikus, liekasi ne-

PAVOJUS AZIJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio) '

rese, bet Amerikos Laivynas 
sako, kad mes ten turime gana 
visokiu laivu apsidirbti su tais 
Rusijos laivais.

Amerikos Armija Tolimuose 
Rytuose yra gana stipri ir vis 
daugiau ir daugiau 
ežia siuneziama.

Trumanas rengiasi

kareiviu

pareika- 
milijonu

! szimts vieno meto amžiaus 
John Allen, kuris su jodviem 
važiavo taipgi buvo sužeistas; 
jam buvo galva labai sumuszta, i 
veidas apdraskytas ir gal • 
spra n das n ui anszta s.

Pittston, Pa. — Geras žino
mas gyventojas Mykolas M ar-1 
einkeviezius, nuo 331 Damon 
Uly., West Pittston, numirė 
Sausio 22-tra diena. Velionis ! 
gimęs Lietuvoje, atvyko iii 
Amerika .1902 metuose. Laido-! 
tuves invyko Sausio 25-ta die
na su apiegomis Szv. Kazimie- ! 
ro bažnyczioje, devinta, valau-' 
da ryte ir palaidotas in para-! 
pi jos kapines. Velionis paliko Į 
sa.vo paezia, szeszis sūnūs, dvi . 
dukterys ir dąug anukus.

Svarbus Praneszimas
Siuncziant pinigus per ban 

kini czeki arba ekspresini mo 
ney orderi in iszda vysta “Sau 
ies,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu' 
bankos reikalauja deszimts- į 
centu už iszmokejima czekiu ii 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekiu? j 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

žiedotine pritaria 
szirdimi ir užgiria jaunuolio 
szventa pareiga, aukoja savo 
asmenine meile Motinai Tėvy
nei. Szios visos bendros krasz
to gyventoju aukos uždege 
daugeli ir svetimuose krasz- 
tuose gyvenaneziu Lietuviu. 
Ne vienas ir Amerikos Lietuvis 
reme ne tik moraliai paremda
mas savo vadu pastangas, da-' 
rant žygius in szio kraszto vy
riausybe, praszant pagelbos, I 
bet stojo in bendra darba su 
savo aukomis ir darbu. O ne
maža buvo ir tokiu karžygiu, 
kurie stojo su ginklu rankoje, 
priesz daug galingesni priesza.

Pasekmes tikras stebėtinos, 
nes Daktaro Basanavicziaus, 
Daktaro Kudirkos ir Prelato 
Maironio pranaszystes tapo 
kunu. O tauta, su džiaugsmo 
pripildyta szirdimi dėkojo ir 
gerbe savo karžygiu kapus, ir 
pasijutome kad Nemuno, Sze- 
szupes, Neries ir Dubysos pa
krantes tapo dar mielesnes, o 
aukos del laisves brangesnes.

Nuo szios valandos Vasario 
Szeszioliktoji diena tapo musu 
Tautos ta brangia, visu megia-

kitas tautas savo darbo, niekintus Dievo Insakymus, 
naujai kuriamos, prastai ap- prakaito dėka ir atsidurti kul- sutrypta žmoniszkuma ir vis- 
ginkluotos, o dar skurdžiau ap- turingųjų tautu szeimynoje. ka, ka mes iki sziol gerbeme. 
rengtos kariuomenes tvirtu Vasario 16-d., szie pasiryžimai Mums likosi tik tikėjimas in 
žingsniu ženge su kietu pasiry- buvo musu stiprybei szaltiniai; musu Nepriklausomybes prisi- 
žimu ingyvendinti Vasario o klaidos ar net pikta valia, 
Szesziolikosios dienos akto Nežinomojo Kareivio pamink-
nuostatus iki smulkmenų, ne- lo akivaizdoje, tapo didesnes, prarasti lygsvaros-be pasitike- 
paisant kas atsitiks su jo gyvy- skaudesnes, o prieszui baisės- jimo savimi ir vilties. Szian- 
be. * nes. dien Amerikos Lietuviai ir vėl

Motina daro kryžiaus ženk- Laisves varpo, Amerikos atsidūrė pirmtakunu eilesi. Ir lauti apie deszimts
la ant vienturezio sunaus, su- Lietuviu aukos garsiai savo szios szventes minėjimuose ga- doleriu del apsiginklavimo Pa-

sopanezia skambėjimu, tarytum dėkojo lime pasidžiaugti, kad musu cifiko Salose. Jau dabar yra
draugams už pagelba in laisve, darbo dėka, musu szeima padi-1 statoma keli aerodromai, ka-
o prieszams skelbe Tautos dėjo net 1,600 Lietuviu tremti- riszkiems eroplanams vietos 
szvente pasiryžimu pasekmes, niu skaieziumi, kurie jau ežia tenai, ir vis daugiau ir daugiau 

Deje, mes pamirszome kad turi visas galimybes padėti Amerikos kariszki eroplanu 
piktasis nesnaudžia, ir prie-^ savo darbu del Lietuvos Ne- yra skiriama in Pačifiko Salas, 
szas, musu Tautos iszgamu priklausomybes. Dar keli kariszki laivai bus
rankomis bando sukti lizdus ir New Yorko bendro Lietu- pasiunsti, kad sustiprintu mu- 
czia iszugdyti asmenybes, ku- viszko suvažiavimo balsas su Laivyno jiegas Pačifiko 
rie viską sugriaus, užsitarnau- daug teikia vilcziu, kad mus! vandenyse.
darni Tautos iszgamos ir jos; vis kas kart daugiau žmonių i Isz visko matyti, kad dabar 
duobkasio varda. supranta, o Vaszingtone paša-į Amerikos Taryba ir Amerikos

Szie metai istorijos knygoje kyti žodžiai augsztiems žmo- Karo Sztabas yra labiau susi- 
bus atžymėti, kaipo Vasario nems ir vadams priduoda jiegu rupine apie Azija ir Tolimus 
16 dienos szventes trisdeszimts tęsti kovai ir aukotis del Lietu- Rytus negu apie Europa.
antrieji metai. Tai trumpas vos Nepriklausomybes. ----------- ----------- ■
laikotarpis palyginti, bet kiek Sziu dienu invykiai verezia. — Moteryste tai yra dtires. 
jis mums paliko liudnu prisi- mus glaudinti savo eiles, būti in tarpa kuriu negali kiszt 
minimu per sziuos paskuti
niuosius deszimts metu!

Musu gražus krasztas pavir
to griuvėsiu lauku. Visokiu 
tautybių žmones ežia padaugi
no kapinynu gyventoju skai-
cziu. Bet Lietuviu Tautos kan- ke, ir parodyti kuomi 
ežios virszija viską.

Czia viskas galima, viskas 
valia, kad, patenkinti užpuoli
ko, okupanto žiaurumą. O tam 
priemones tinka tokios, kokias
žvieriszkas jo protas gali ir mirszti, kad ir mes esame jos 
pajiegia iszgalvoti. pilnateisiais nariais ir budėki-!

sanmoningais ir akyliais, o pirszta. 
ypacz tu pareiga budėti, ku- ! 
riems teko susidurti, pažinti 
sziu dienu daugelio nelaimiu 
kaltininką, — Bolszevizma.
Musu pareiga nuimti jam kau- 

jis isz!
tikrųjų yra.

Szio kraszto Laisve 
priklausomybe mums 
daug galimybių padėti savo 
krasztui, bet turime nepa-

ir Ne
teikia

L. TRASKAUSKAS
LIETU VISZKAS 
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MAHANOY CITY. PENNA

you’re fre^
for the afternoon

YOUR NEW FREE TIME 
EACH AFTERNOON

The electric way is the modern way of cooking... it’s 
automatic! Yes, automatically you have new leisure hours 
to use as you choose. New time to spend with the children,' 
or shopping, or entertaining, or just plain relaxation. What 
homemaker today isn’t looking for more freedom hours?

Here’s the easy electric way! Prepare the meal. Place it in 
the oven . . even dessert. Set the automatic time and tempera
ture controls. From there on electricity automatically does 
the rest. Electricity turns the oven on.. .’then turns the oven 
off. Exactly at the time you set. . a delicious, complete, 
healthful meal is ready to serve.

This automatic accuracy is only one of the many advantages 
of electric cooking. The fully-insulated electric range also 
means cool, clean cooking. No more sweating over a hot old- 
fashioned stove. No more watching and waiting for food to 
cook. No more flame and heat.

Don’t delay. See your local electric range retailer today, ; 
and have him explain, first hand, the benefits of automatic 
electric cooking. Start now to cook this really modern way.

OF COURSE, IT’S ELECTRIC

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY


