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Isz Amerikos KLAPCZIUKAS

VAGIS
DAINININKAS 

PASIMIRĖ

AUTOMOBILIU
NELAIMES

19 Metu Mergina 
Žuvo; Draiverys 

Sužeistas

NEWARK, DEL. — Devy- 
niolikos metu amžiaus mergina 
buvo ant sykio užmuszta kai ji 
buvo iszmesta isz automobi- 
liaus, netoli nuo Newark, Dela
ware. Jos draugas, kuris ta au- į 
tomobiliu vairavo, draivino, 
buvo tik biski sužeistas ir su- 
kriestas.

Mergina, vienatine duktė 
pons. John F. Findley, Doris, 
buvo to trenksmo iszmesta isz 
automobiliaus ir su galva pa
taikė in akmenis deszimts pėdu 
nuo sudužusio automobiliaus.

Robert McFadden, jos drau
gas, kuris vairavo ta automobi
liu buvo nuvesztas in Wilming
ton General ligonine. Jis yra 
orkiestros, kapelijos vedėjas. 
Jis su Panele Doris Findley va
žiavo isz Dover miesto, kur jis 
ta vakar a su savo muzikantais 
grajino. Nelaime atsitiko apie 
treczia valanda isz ryto.

Harrison C. WiederseimJ 
dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus vyrukas buvo labai 
sužeistas kai jo automobilius 
nuvažiavo nuo vieszkelio neto
li nuo Overbrook, atsimusze in 
medi ir apsivertė. Jis buvo nu
vesztas in Bryn Mawr ligonine.

Du automobiliai susimusze; 
vienas isz j u kitus keturis au
tomobilius apdaužė apie antra 
valanda isz ryto, prie Haddon
field ir Church vieszkeliu, De
laware apygardoje, netoli nuo 
Garden State. Szeszi žmones 
buvo sužeisti szitoje nelaimėje.

ŽMONA NEGYVA
PO AUTOMOBILIU

CHICAGO, ILL. — Klap- 
ežiukas kuris iszrode labai die
vobaimingas buvo suimtas ir 
suaresztuotas už tai kad jis per 
szliuba ir veselie pasivogė sze- 
szios deszimts septynis dole
rius. Szesziolikos metu am
žiaus Luke O’Connell buvo 
suimtas kai jo paveikslas buvo 
nutrauktas per veseile. Poli
cij antai nuėjo in apygardos li
gonines koplyczia ir suareszta- 
vo jauna klapcziuka, Luke O’
Connell, kuris tuo laiku tarna
vo prie Misziu. Jis policijan- 
tams mažai ka pasiaiszkino;
jis tik sake kad jis mėgsta tar
nauti prie Misziu.

Jis atėjo pas nuotaka Pane
le Geraldine Oken ir jai pasa
kė jis buvo paskirtas tarnauti 
prie szliukiniu Misziu. Jis pa- 
siaiszkino kad Kunigas Gerald 
Barton klebonas Szvento Al
fonso bažnyczios klebonas bu
vo ji paskyręs patarnauti.

Klebonas sako kad jis nieka
dos nebuvo mates ta jaunikai
ti, bet kad jis iszrode tokis die
vobaimingas, tai jis sutiko jam 
leisti patarnauti per ta szliuba. 
Tas klapcziukas labai dievo
baimingai patarnavo ir net 
nuotakos geliu puokszte iszne- 
sze isz bažnyczios ir paskui, 
nuotakos namuose pasisavino 
apie szeszios deszimts septynis 
dolerius.

—-------- n-----------
— Motere niekad ne yra 

prisotyta: kuom daugiau žino 
apie meile, tuom daugiau nori 
taja meile pažint.

Buvo Korėjoje Su 
Musu Kareiviais

HOLLYWOOD, CAL.—Dai
nininkas ir szposininkas, Al 
Jolson sugryžo in savo miestą, 
Hollywood, del savo laidotu
vių. Szeszios deszimts dvieju 
metu dainininkas Al Jolson pa
simirė nuo szirdies ligos San 
Francisco miesto hotelyje. Jis 
net ant mirties patalo baikas 
kriete ir sznekejo kad jis vėl 
grysz pas kareivius ant karo 
frunto ir juos palinksmins su
savo dainomis. Jo draugai sa
ko kad jis gavo ta szirdies liga 
kai jis nuvažiavo in Korėja 
pas musu kareivius.

Jo lavonas buvo su eroplanu 
parvesztas namo. Jis buvo 
keturis sykius ženotas. Jis su 
savo dainavimu per savo gyve
nimą buvo užsidirbės daugiau 
negu dvideszimts milijonu do
leriu. Loszikai ir dainininkai 
vienbalsiai iszreiszkia savo pa
garba szitam dainininkui, ku
ris taip buvo pasiszventes mu
su kareiviams per Antra Pa
saulini Kara ir per szita kara 
Korėjoje.

MOKSLINCZIUS 
DINGO

ISZ ITALIJOS. — Mokyto- 
jas, Profesorius Bruno Ponte
corvo, Anglijos mokslinczius 
ir atomines bombos gaminimo 
žinovas dingo kelionėje in Fin- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Saržentai Prisiekia

KINIJOS KOMU
NISTAI SZOVE IN 

AMERIKIEGZIUS

SEOUL, KORĖJA. — Du 
Amerikos Marinai, lakūnai 
pranesza kad in juodu Komu
nistai szove skersai Mancziuri
jos rubežiu, kai jiedu su savo 
eroplanais skrido virsz Korė
jos.

Bet tie Komunistai nepatai
kė in jųdviejų eroplanus ir su
gryžo. Marinu karininkas ir 
atstovas sako kad taip atsitiko 
netoli nuo Manpojin, dvide
szimts myliu nuo Kangye.

Lakūnai, in kuriuos Komu
nistai szove isz Mancziurijos 
yra Leitenantas Pulkininkas 
Paul J. Fontana, isz Sparks, 
Nevada ir Major Samuel Ri
chards, isz Bates, Arkansas.

Kinijos Komunistai jau ke
lis sykius pareiszke savo nepa
sitenkinimą kad Amerikos la
kūnai per arti lekia prie Man
cziurijos rubežiaus, bet szitas 
atsitikimas buvo pirmutinis to
kis, kad jie iszdrystu szauti in 
musu eroplanus.

Tiedu lakūnai tik ant tiek 
nusiskundžia, kad jiedu užtiko 
tu Komunistu ginkluotus, liz
dus ir j u karabinus, bet kad 
jiemdviem buvo uždrausta 
gintis ar szauti in tuos Komu
nistus kurie in juos szaude. 
Jiedu sako kad jie nebuvo nei 
prie rubežiaus, bet kad in juo
du Komunistai pradėjo szau- 
dyti kai jiedu buvo apie trys 
mylios nuo to Mancziurijos ru
bežiaus.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Kinijos Komunis
tai Kariaus Priesz 

Alijantus
Amerika Ir Kitos Laisvos Tautos 
Yra Priverstos Ginkluotis Kai 
Kelios Tautos Visam Svietui 
Grasina; Anglijos Mokslinczius 
Ir Atomines Bombos Gaminimo 

Žinovas Dingo
Iszdavike?

Ponia Ann Wallis Suh,

FLUSHING MEADOW, N. Y. — Preziden-
tas Trumanas buvo visu Tautu San jungos de
legatu ir atstovu sveikinamas, kai jis pa- 
siulino savo plana del visu krasztu nusi
ginklavimo, kad niekas negalėtu pradėti ki
ta pasaulini kara.

Bet jis aiszkiai pasakė kad Amerika ir 
kitos laisvos tautos dabar yra priverstos 
ginkluotis kai kelios tautos visam svietui 
grasina. Jis vardu nepaminejo Rusijos, 
bet visi žinojo kad jis apie Sovietu Ru-

Vyras Suimtas

YONKERS, N. Y. — Michael 
O’Rourke, penkios deszimts 
vieno meto amžiaus žmogus 
yra suimtas ir suaresztuotas, 
ir dabar yra intartas už savo 
žmonos nužudinima. Jo žmona 
buvo ant smert suvažinėta po 
jo automobiliu.

Policijantai sako kad gali-' 
mas daigtas kad ežia jis nėra 
kaltas už ta nelaime, bet jie ji 
laiko, kol Daktarai tikrai isz- 
tirs kaip ir nuo ko jo žmona 
mirė.

Michael O’Rourke sako kad 
kai jis parvažiavo namo apie 
vidunaktyje, jis tikėjosi kad jo 
žmona ji pasitiks, kaip ji be-
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Amerikiete misijonierka ir 
mokytoja, per kara Korėjoje 
kalbėjo už Komunistus Ko- 
rieczius priesz Amerikie- 
czius kareivius per radija. 
Josios ginyines sako kad ji 
buvo Komunistu priversta 
per radija kalbėti priesz 
Amerikieczius. Kai Ameri-
kiecziai kareiviai pradėjo 
Komunistus plekti ir vytis, 
ji su savo vyru pabėgo giliau 
in Korėjos kalnus ar gal at
sidūrė net ir in Manchurija
ar Sovietu Rusija. Ji per ra
dija vis ragino Amerikie
czius mesti savo ginklus pa
siduoti, ar gryszti in Ameri
ka ir palikti Korėjos gyven
tojus ramybėje. Ji yra lai
koma kaipo savo kraszto 
iszdavike!

TRAUKINYS

Devyni Amerikos armijos 
saržentai padaro prisieka ir 
gauna paskytima kaipo An
trieji Leitenantai kur nors 
Korėjoje. Visi jie gavo in- 
sakymus del karo frunto. 
Isz kaires in deszine stovi ir 
prisiekia: Pirmoj eilej; Pa

trick J. Stonewall, isz Stan
ley, N. D.; Clifford D. Ham
rick, isz Columbus, Georgia; 
Curtis B. Ezell, isz Portland, 
Oregon; Paul Guzniczak, isz 
Carnegie, Pa.; ir John R. 
isz Mora, Minnesota. An
troj eilej: Arthur Smith, isz

Wayne, Maine; Kenneth H. 
Smith, isz Long Beach, Ca
lifornia; Virgil L. Ward, isz 
Lenoir City, Tennessee; ir 
Milton G. Kitchens, isz San
dy Springs, Oklahoma.

o □ o

sija kalba.
Prez. Trumanas sako kad reikia ne vien 

tik tos atomines bombos gaminimą prižiū
rėti ir suvaldyti, bet ir visus kitus karisz- 
kus ginklus, ar suvaldyti ar visai panai
kinti.

Rusijos Užsienio Ministeris ir vyriau- 
f 

sias Sovietu delegatas Tautu Sanjungoje, 
Andrei Y. Vishinsky, dalyvavo tame susi-
rinkime ir pasveikino Prezidentą Trumana.

Prez. Trumanas, vardu nepaminėdamas 
Rusijos, pasakė kad visi laisvi krasztai da
bar yra priversti ginkluotis, nes jie jau ge
rai suprato kad derybos nieko nereiszkia 
jeigu in tas derybas jie neatsinesza geros 
lazdos.

SUMUSZE TROKA

SAN MARCOS, TEXAS. — 
Prekybinis traukinys, freitka- 
ris sumusze gazolino troka. 
Gaisras, kuris iszkilo kai tas 
gazolinas užsidegė, sudegino 
tris to traukinio darbininkus. 
Tame deganeziame traukinyje
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Bet jis -kelis kartus pakartuoju kad Ame
rika ir kiti laisvi krasztai yra pasirenge 
ir laukia progos derintis su Rytu krasz- 
tais, jeigu tik tie krasztai isz tikro nori 
taikos ir ramybes. Jis sako kad tos de
rybos del taikos gali būti investos Tautu San
jungoje, ar kitame atstovu susirinkime.
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Kas Girdėt
Žinios skamba kad kava da

bar jau pigesne, kad ji atpigo 
ar atpigs apie du centu ant 
svaro.

Pietų Korėjos Prezidentas, 
Syngman Rhee dabar stato sa- 
votiszkus reikalavimus, ir ne
sutinka su Tautu Sanjungos 
tvarka Korėjoje. Jis sako kad 
jis turi būti 'pripažintas kaipo 
Prezidentas Pietų ir Sziaures 
Korėjos. Tautu Sanjunga yra 
pavedus visa Sziaures Korėjos 
tvarka, Generolui Douglas 
MacArthur.

Tautu Sanjunga labai gud
riai ir apsukriai padare, kai ji 
pasikvietė Sovietu Rusija pri
sidėti prie atstatymo Korėjos, 
kuri buvo sugriauta ir sunai
kinta kai Rusijos veikimus szu- 
va ant uodegos nusinesze.

' • •
Sovietai dabar nežino ka da

ryti ar ka sakyti; jiems sarma
ta atsisakyti ir dar didesne 
sarmata savo vemala valgyti.

Y _____
Rusija szita kara Korėjoje 

pradėjo, ir dabar artinasi prie 
“Taikos Stalo” su savo drau
gu prieszais, kurie ta kara lai
mėjo.

Korėjos biznis dabar kasz- 
tuos Rusijai ne tik rubliu, bet 
ir garbes! Jai dabar baisiai 
.sunku pasirinkti: Jeigu ji ne
sutiks prisidėti prie Korėjos 
atstatymo, ji turi .pasitraukti 
isz Tautu Sanjungos; jeigu ji 
sutiks, ji turės vieszai parody
ti Korėjos Komunistams kad ji 
derinasi ir draugauja su kapi
talistais.

Australijos Atstovai Tautu 
Konferencijoje szita labai gra
žu kiauszini iszperejo ir padė
jo Rusija tarp vilko ir mesz- 
kos. Ruskiai su Amerikiecziais 
buvo paskirti ant szitos atsta
tymo Korėjos komisijos. Rusi
jos atstovas Arutinian skobo
mis pasiprasze nors kiek laiko 
kad jis galėtu apsimislinti il
su savo bosais pasitarti.

Butu laibai žingeidi! iszgirsti 
ka Stalinas pasakys, kai jis isz- 
girs kad visa ta jo propaganda 
jam ant galvos krito.

Iki dabar Sovietams tas Ka- i 
ras Korėjoje mažai kasztavo. 
Jie tenai buvo pasiuntė antru 
ranku tankas, senus ginklus ir; 
kelis mažus laivus. Tai tiek; 
Rusija pagelbėjo savo draugus: 
Komunistus Korėjoje.

Sovietams niekados nerupe-j 
jo ir dalbai- visai nerupi kiek : 
Korėjos Komunistu krito antį 
karo lauko!

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burik« 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias: 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senove? 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . . 25< I

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro 
bertas Velnias; Medėjus; Kaij 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20<

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Jaunas Medžiotojas

Jaunas medžiotojas aky
liai seka savo tęva ir sten
giasi pasimokinti kaip me
džiokles karabina vartuoti. 
Nors tas szito vaikuczio kaT 
rabinelis vargiai paszautu 
stirna ar meszka, bet jo tė
vas nori kad jo vaikas isz 
jaunu dienu iszmoktu ne tik
tai kaip szauti, bet kaip ir 
karabina laikyti ir valyti.

Szimtai tukstaneziu žmo

Bet dabar jau visai kita pa
saka : jeigu .Sovietai nori pasi
likti Tautu Sanjungoje, jie tu
ri ir prisidėti prie iszlaidu. O 
tos iszlaidos dalbai- bus nema
žos, kai reikes Korėjos miestus 
atstatyti.

Nors Komunistai kapitalistu 
neapkenezia, bet jie gniaužia 
savo rubli.

” 9
Jeigu dabar bus galima in

vest! tokia tvarka, kad Rusija 
turės atstatyti visa tai ka jos 
draugai suardo, tai Sovietai 
gerai apsisvarstys, pirm negu 
ka kita priesz mus siundys.

Iki dabar Amerika visas bi
tas, visus krasztus pati mokė- į 
davo, o Rusija tik visus ir vis- į 
ka isznaudojo. Bet, jeigu dabar i 
Australijos atstovai ras para
mos ir isz kitu, tai Ruskiai tu
rės ir savo kiszenius krapszty- 
tis..

Mums szitokia nauja tvarka 
ne taip svarbi, kiek Azijos 
žmonėms. Jie dabar lauks pa
žiūrėti ka Rusija darys, kai ki
ti krasztai stos in danba atsta
tyti Korėja. Sovietai labai drą
siai kalbėjo, daug prižadėjo ;< 
tai dabar atėjo laikas ne žo
džiams, bet darbams. Kad ir 
apsukriausiems Rusijos pro,pa- i 
gandos agentams 'bus sunku 
iszsisukti ir pasiaiszkinti.

Iki dabar Sovietai vis kalbe-1 
jo apie “žmonių f rimta,” bet' 
dabar tas “žmonių frontas”; 
yra Tautu Sanjungos ir Ameri-j 
kos rankose.

Mums iszrodo kad ežia, Ko- j 
rejoje, yra pirmutinis sykis, 
kad Amerikieczi’ai pralenkė 
Sovietus su propaganda.

Dabar Komunistai ir Komu
nistu draugai gali laukti ir pa
žiūrėti ka Sovietai prižadės ir 
ka Amerikiecziai padarys del 
Korėjos atstatymo.

Sovietu atstovai kaip ponai 
gyvena Amerikoje, bet nenori 
nei taksu mokėti ant tu namu 
ir ofisu kuriuos jie yra nusi
pirkę nuo Amerikos bagoeziu, 
kapitalistu.

Per penkis metus Amerikos 
valdžia yra mokėjus apie sep
tynios deszimta nuoszimti visu 

nių sziais metais, kaip ir ki- 
tais, skubinsis in medžiokle. 
Kaip ir kitais metais, taip ir 
szitais, bus nelaimiu per sku
botumą ar neapsižiurejima.

Kiekvienam medžiotojui 
reiketu labai atsargiai eiti, 
ir dar atsargiau szauti, nes 
jis turi atsiminti, kad ne jis j 
vienas tame miszke su kara- į 
binu, kuris gali nuszauti ne 
tik briedi, bet ir žmogų.

Tautu Sanjungos iszlaidu. Ru
sija nesutinka mokėti nei 
czverti.

Mokslas nėra vien tik gry
nas žinojimas; bet žinojimais 
kaip žinoti ir ta žinojimą pa- 
vartuoti.

Mokintas žmogui yra visa
dos turtingas savyje, ir jokis į 
vagis negali to jo turtelio nuoi 
jo pavogti.

.. ——-
Mokintas žmogus žino kaip 

dirbti, moka kaip dirbti; yra 
gerai su juo dirbti, ir jis yra 
prisirengęs ne vien tik dirbti, 
bet jo mokslas jam duoda pro
gos ir galios ir pasilinksminti. į

Paprastas žmogelis norėtu 
visa svietą pertvarkyti; mo-j 
kintas žmogus rūpinasi save 
p i r m i a u si a p a t o bu 1 i n t i.

Kaip galima pjūties laukti Į 
jeigu mes nieko nepasejome?

Pypkes Durnai
Kelios trumpos isztraukos 

isz “Pagoniszkos Dainos,” kurio
se galima matyti daug protavi
mo ir proto net ir pagoniu tarpe, 
kurie tikėjo in savotiszka dangų i 
. ir pragara.

“Pagoniszkos Dainos”
Pamirszk visokias dieviszkas 

slaptas!
Nusikratyk tas žmogiszkas; 

klastas!
Rytojaus pinkle vėjui atiduok;
O sziandien gluostyk mylimos 

z kasas! j
_____ __

Jei dulkes gal’ duszia 
nusikratyt,

Ir veju dangiszku, gryna
skraidyt;

Tai ar ne geda, ar ne geda jai
Szi pūvanti lavona užlaikyti

Szis kūnas, tiktai szetras dek 
dienos, į 

I Kur Ponas tikisi atostogos; į 
Perkūnas ve j ūmi tuoj aus 

nukaus, j 
I Ir dulkes iszvaikys be atgailos.'

Pirkie U. S. Bonus į

KA ŽMONES RASZO
NEW YORK, N. Y. —
Priesz kelias sanvaites mes 

praszeme skaitytojus sziu san- 
vaitiniu straipsniu pasiusti in 
Common Council for American 
Unity, 20 West 40th Street, 
New Yorke kopijas laiszku ku
rios rasze in Užsieni. Sulaukė
me daug indomin miueziu, ku
rias dabar pasidaliname su sa
vo skaitytojais.

Vienas pavyzdis. Moteris 
Ithaca, New Yorke, rasze szi 
laiszka savo brangiems Cen- 
tralej Europoj. Vartojame lik 
kelias isztraukas.

“Negaliu rašžyti per daž
nai ir per ilgai, kasdieniniai 
darbeliai neleidžia. Musu 
prieszai mus vadina kapita
listais, bet asz jaueziu kad 
szis krasztas priklauso dar
bininkams, nes viskas ežia 
gaminama ju pelnui. Mes 
dirbame 40 valandas per 
sanvaite. Suimtomis nedir
bame. Uždirbame mažiausia 
75 centus in valanda. •

“Mes jau atostogavome. 
Kasmet mano, vyras gauna 
apmokamas trijų sanvaieziu 
atostogas. Szimet aplanke- 
puiku rezorta kuris tikrai 
primine vieta savo teviszkej, 
bet vistiek buvo linksma 
gryžti in savo gražu nameli. 
Gražios kvietkeles darželyje 
musu lauke.

“Džiaugiamės Kazio pui
kiu rekordu mokykloje. Mes 
norime, kad visas pasaulis 
galėtu gyventi kaip mes gy
vename, bet reikalinga tai
kos, supratimo, geros valios 
ir geresnio susivienijimo su 
mumis atsiekti to tikslo.”

Puikus laiszkas. Czia paduo
dame ir kita. Szi laiszka rasze 
moteris Domis, Californijoj, 
kuri nesenei atvyko pas savo 
vyra, kuris dirba prie geležin
kelio. Ji raszo savo szeimynai 
Italijai., •

Gyvenimas czia tikrai gra
žus. Gyvename mažuose na
meliuose, isz medžio pasta
tyti. Labai patogu, ir czia 
yra visko, aeziu Dievui. Mu
su mažas miestelis panaszus 
in Valrovina, bet, czia vadi
namas “miestu.” Tik pagal
vokite, turime kiną, szo- 
kiams svetaine, ligonine, 
teismo narna, telefono ir te-

Ambasadorius
Pasitraukia

Amerikos Ambasadorius 
Anglijoje, Lewis Douglas 
buvo Vaszingtone pas Prezi
dentą Trumana, ir Preziden
tui staeziai pasakė kad jis 
isz savo vietos pasitraukia. 
Jis sako kad jis galutinai pa
sitrauks Lapkriczio, (Nov.) 
pirma diena. Jis pasiaiszki- 
na. kad jis pasitraukia už tai 
kad jo sveikata ne kokia. 
Bet kiti spėja kad czia buvo 
ir yra kokis nesusipratimas 
tarp valdžios ir jo Ambasa
dos sztabo.

’. . ... . ------ ■ : — 

legrafo instaigas, bažnycziu, 
geležkelio stoti, krautuvių, 
garažu ir auksztesnio moks
lo mokyklas. Jeigu jus galė
tumo pamatyti tas musu mo
kyklas! Jos puikios. Musu 
vaikai aprūpinti visokiais 
pa t o g u m a i s m o k y k 1 o s e.

“Maūe ypatingai nustebi- 
na teisingumo jausmas czia. 
Sunku tikėti, kad žmones 
naktimis neužraknia savo 
garažu duris. Vakare vaikai 
palieka savo daiktus prie 
namu; visztinyczios irgi at
viros, galite suprasti kaip 
yra puiku gyventi taip, 
viens kitu 'pasitikėti. Asz 
czia radau daug, daug man
dagumo — asz kuri nekalbu 
nei viena žodi Angliszkai! 
Asz jiems ne nuobodi. Visi 
stengia man padėti.

Aiszku, kad tokis laiszkas, 
parode kokia melaginga yra 
Komunistu propaganda.

Kitas pilietis Pittsburge,

(Tasa Ant 3 Puslapio)

LIETUVISZKAS

SAPN0R1US
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo. ,

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
Knyga, 404 puslapiu. 50c.

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ila isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga

lį linga ypata galybe meiles, Ra- 
I ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
i visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

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

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

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- i

muno. 58 puslapiu. 15c.
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, 

i Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 

| puslapiu. 20c.
No. 133 Dvi istorijos apie 

į Neužmokamas žiedas, ir apie 
| Drūta Alsni. 62 puslapiu. 15c

No. 134 Dvi istorijos 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.

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 Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, 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 nakti. 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, 
ra, 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 i 
puslapiu. 15c.

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

No. 153 Trys istorijos apie i 
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, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,

■ Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

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

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

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. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir rasZymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

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

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi
liau skio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 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 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c,

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 3 už $1.00.

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
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

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. Ą.
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JAUNIKAITIS
Pasakojimas Isz Kares Lauko.1 kia trisdeszimts metu.

i . . iKonservatyviszkas, kaip pa
prastai yra Irlandiecziai, Kelly 
nesislėpdavo su papeikimais 
dabartiniu kariniu reformų.

— Tiesa sakai, jaunikaiti. 
Biauriai iszrodome kariniuose 
drabužiuose. Nieko nuostabaus 
jeigu prieszai nieko nepaiso 
nes nieku nesiskiriame nuo ju. 
Sztai seniau: eiles banguojan- 

ir vandens. Pulkininkas gere ir' ežiu kareiviu, grojanezios oT- 
vieno ir kito ramiai, tarsi savo [ kiestros, orą skrodžianezios 

vyrui, priduodavo 
narsos ir invarydavo prie- 
szams 'baimes! Kad visa tai bu- 
tumai mates! Kad ir norėtumei 
žmogus, negali pralaimėti. O 
kas sziandien? Lyg tai kare?

pULKININKAS nuosžir- 
džiai darbavosi. Sėdėdamas 

prie menkos ’lempos szviesos, 
visa dome buvo inskendes žem- 
lapin ir dare invairius ant jo 
pažymėjimus. Iszvaizda liudijo 
kad jo vedama kariuomene at
sidūrė akyvaizdoje pavoju.

Szale žemlapio stovėjo vyno

liamuose. .Sanžine turėjo tyra, dainos, tai 
Jis ežia siunstas pildyti parei-j 
gas; jis jas ir pildo. Da karta 
peržvelges padarytus ženklus, 
rūpestingai suglaudę žemlapi.

Staiga durti uždanga pasi
skleidė ir pulkininko kambarin 
inejo jaunikaitis, nuvytęs, isz- 
liesejes. Kojos jo netvarkiai 
pynėsi. Stovintys prie stalo 
pulkininkas neatsigryžo linki 
ineinanezio, tik mažos jo akys 
gyviai sužibo isz po tankiu ant
akiu. Žinojo kad niekas kitas 
apart sunaus nepasidrasins da
bar jo lankyti.

Jaunikaitis mėtėsi prie pe
eziaus ir prasketes sustirusius j 
pirsztus szilde prie inkaitusiu! 
peeziaus sienų. Isztiestos ran
kos drebėjo, dantys grieže. Tė
vas patraukė pecziais ir tylė
damas rūke. Tyla buvo pilna 
iszraiszkos nes sunaus stovis 
buvo rimtas. Pirm sanvaites 
sūnūs dalyvavo muszyje. Kada '

tęva, lauke atsakymo. V įsame 
gyvenime tik karta ar du te
mato inpykusi tęva. Buvo tai 
baisus užsirustiiiimas. Naiki- • z .nantis užsirustiiiimas. Tvirta
me pulkininko kūne ir jo susi- 

i valdyme slėpėsi geležine valia.
Pratęsta tyla užvieszpatavo. 
Ant galo, tarp kraujo sumiszi- 
ino, jaunikaitis iszgirdo szvel- 
nu baisa.

—- Szilta, ka? Klausyk, sū
nau.,Gulk mano lovon ir pasil
sėk. Daugiau nei žodžio. Turi 
atsilsėti pirm ryto, nes vėl lau
kia sunki pareiga. Gulti!

Ta kalbėdamas, paėmė sunn 
už pažastų, paguldė in lova ir 
užklojo antklode.

Pulkininkas sėdo prie stalo, 
sumėtė ant popiergalio kelioli
ka žodžiu, iszejo pro uždanga 
ir pasiszauke perdetini.

— Szvintaut mano sūnūs 
mėgins pereit sztai su sziuo ra- 
partu per prieszu rinke. Žinau 
Kelly, pažinsti apielinke gerai, 
todėl jam patarnausi. Pabal
nok jam mano sarti, o pats imk 
juodbėri. Arklys geras.

ke, staiga atsigrįžo ir dingo už 
uždangos.

Diena artinosi, o prieszės ne
rodė jokiu ženklu judėjimo. 
Vieszpatavo ramybe ir iszrode 
kad ta diena užpuolimai neat
sinaujins. Matyti atsitiko kas

nors, kas atitraukė Baurus nuo 
apsuptųjų. Daleidimas pasiro
dė teisingas nes kažkur ten to
li pasigirdo anuotu balsai, o už 
poros valandų pagelba szvie- 
ezianezio telegrafo atėjo insa- 
kymas neapleisti pozicija.

Pulkininkas sugryžo biidoii 
ir užleido uždanga. Tokiose va
landose vado mineziu nein- 
stengtu jokia pajiega iszblasz- 
kyti.

Atėjo vidudienis. Saule isz- 
džiovino nakties drėgnumas; 
galingi spinduliai vargino ka
reivius. Atsiskleidė budos už
dangalas ir ant slenksczio pasi
rodė augsztas szeszelis. Pulki
ninkas atsitiesė nuo kėdės. 
Stipri krutinę kilnojosi sun
kiai kvėpuodama, nusvirusi 
galva nusiminusiai temijosi in 
pribuveli. Tarptakyje pasiro
dė krypuojantis ant silpnu ko
jų Kelly, apkrekęs krauju ir 
purvais, plika galva nuo ku
rios .varvėjo kraujas ir raszta- 
kais tekejo per veidą.

Isz gerkles pasigirdo szvil- 
piantis balsas. Laikas nuo lai
ko senasis braukė sukrekėjusi, 
krauja nuo veido.

— Praneszu, prabilo, kad 
ji parnesziau su savim. Rapor
tas pateko in prieszu rankas. 
Ne musu kalte. Begome pro ei
les sutikdami juos szeii ir ten. 
Ant galo apsupo mus visa mi- 

[ nia. Kada atsipeikėjau, musu 
[ arkliai gulėjo ant žemes. Szau- 
[ kiau: “Pasiduok jiems,” o jis 
Į nieko, tik szaudo ir mosuoja. O 
j tamista, jeigu butumai mates, 
kaip guldė. Tuo tarpu kulka 
kliudė man ežia, su biaurotu 
pirsztu dure vieton kur buvo 
žaizda, o kada atsipeikėjau, 
prieszu jau nebuvo, jis-gi gulė
jo ant manes. Szirdis didvyrio, 
vade, didvyrio. Parnesziau ji. 
Guli ant morn ir taip szypso, 
taip szypso, kaip.

Sidabrine srove nuriedėjo 
aszaros raukszlemis senojo ka
reivio.

— Ir guli uklotas garbe, 
garbe kareivio! GALAS.

tuosius brolius. Ji motinos bal- duoti. Tuom tarpu, šzie pavyr
ame džiai turėtu paraginti ir paro

dyti kelia kitiems skaityto
jams. Jie gali matyti kaip yra' 
lengva ir natūralu raszyti apie 
Amerika, raszyti teisybe apie 

gimi-

su szaukia: “Žiūrėkite, 
yra amžinai laimingi!” Gi jie, 
mus mato gyvenimo audros sū
kuryje ir atsikreipia in mumis, 
kad atkartotu žodžius Maka
bėjų motinos savo vaikams: kasdieninius dalykus 
“Žvelgkite dangun!” Tremti- nems, arba draugams užsieny-
iriai ir iszeiviai, jus gyvenate 
toli nuo tikrosios laimes tevisz- 
kes; bet nenuliuskite. Isztremi- 
mas trumpas. Netrukus, tiesio
sios sielos, jus busite su mumis 
Dievo prieglobtyje..

Karalaiczio Mokytoja

je.
Kiekvienas tokis laiszkas 

yra geras žygis Dėdei Šamui. 
Kiekvienas tokis laiszkas pa
neigia prieszo melus apie Ame
rika.

Szis yra vienas isz serijos 
Į sanvaitiniu straipsniu kuriuos 
siunezia Common Council for 
American Unity, 20 West 40th 

[Street, New York City pastan- 
[goje padėti Amerikieeziams 
'paneigti melus apie Amerika 
i ir "platinti teisybe.

i
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. “NOVENA”
ft Stebuklingo Medaliko
V Dievo Motinos Garbei,
J per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. & A

■ Jau ka szitokia 
gadyna, 

Tai bobeles ne kas,' 
Kaip tame lllinojaus 

vajstijoje, 
Miestelyje vienoje, 

Vargszai tiejei vyrai, 
Kad nemoka gerai, 
Bobeliu suvaldyti, 

Kaili gerai atbudyti, 
Tai nedarytu visiems 

juoku, 
Ir nekibtu prie kitu.

Taigi, nemokate sakalėliai 
bobų suvaldyti, 

Mat, nuo pradžios, 
Nereikia vale duoti, 

Perkite kaili prisiminiu, 
In kudlas pirsztus 

invynioja, 
rodos 

nėra, 
ne yra 

szczyra.
*

Pulkininkas per peti dirste
lėjo link iszkrypusios figūros 
prie peeziaus. Sunaus tylėji
mas užgavo tęva. Staiga pade- 
jas pypke atsisuko link sunaus. 
Jaunikaitis grieže dantimis.

— >Gryžti isz kovos lauko?
Ka? Klausinėjo artindamasis: Prie j° stovėjo tėvas su gariio- 

janezia arbata. Pro 
skverbėsi szviesa ir 
rytmeczio dvasia.

— Skubėk, sunau! 
pulkininkas. Ir kol jaunikaitis 
iszgere arbata, iszaiszkino ka 
jis turės nuveikti. Visomis pu- 

Tare insakan-; semis buvo apsupti Bauru. Rei- 
j kejo persiskverbti per ju eiles 

lupu ii’ priduoti raportą vyriausia- 
ap-i jai armijai. Jaunikaitis isz- 

klause tylėdamas. Žinojo kad 
insakymas, kuri reikės atlikti, 
yra pavojingas. Szirdis plake 
neramumu. Kuomet iszejo pro 
uždangala, nakties nuotikiai 
pasirodė piktais, kankinan- 
cziais sapnais. Dangus blanko 
kas kart vis daugiau, ryto oras 

gyvybe. Atsisė
dės ant arklio pajuto nepapras
ta džiaugsimi. Galu gale insi-

sunaus ir ipaemes už ran-’ 
Oda buvo suraukszlejus, ■ 
pulsas normaliszkas. Ne, i

prie 
kos. 
bet
tai ne karsztlige.

Jaunikaitis vėl suvirpėjo. • 
Pulkininkas paėmė stiklą, pri-' 
pyle vyno ir padavė sunui.

— Iszgerk!
ežiu blasu.

Skubiai pridėjo prie 
.. , : , ,v I stiklą ir iszgere. KarsztJis kovos lauke ėjo prie pasizy-1 . J•. , leme visa kuna. Pajuto imejimu, tėvo mintys nebuvo ' 
taip užimtos jiiomi, kiek dabar;
Tos mintys paėjo isz nepapras
to pasikalbėjimo.

— Puikiai atsižymėjai, sū
nau! — Taip dažnai kartojo“ 
ginklo sandraugui sziuos žo
džius, jog galu gale net inkire- 
jo. Apleidai universitetą, pri
stojai kariuomene kaipo liuos- 
noris ir sekasi. Puikiai atsižy
mėjai, sunau!

Vienas Dievas težino, kiek 
invairiu atsižymejimo svajo
nių patrijotiszku ir kariszku 
mineziu persiskverbe per ’sme
genis jaunuezio, dvideszimts 
metu amžiaus studento. Kiek 
sujudinaneziu puikiu kares 
vaizdu! Bet laike pirmos saii- 
vaites nuolatiniai judėjimai, 
liūdimas padėjimas apkasuose 
iszblaszke jaunikaiezio svajo
nes. Viskas, ka jis pamate tik
renybėje buvo tik baisenybes 
ir nežmoniszkumai. Kiaurai 
pereme ji mintis kad da’lįar ir 
jis priguli prie tokiu' žmonių 
kurie eina artimui krauja lieti, 
gyvastį atimti!

Kame ežia gludi pasižymėji
mas? Lyg sziol akimis prieszu 
neinate. Nei vienas jo draugu 
apkasuose ju taip pat neinate. 
Žeide juos nematomi prieszai 
ir tai suvis ne kareiviai, bet 
sziaip jau paprastieji kovoto
jai.

Tik su vienu asmenimi jauni
kaitis savo pulke draugavo. 
Tuomi jo draugu buvo senas 
kareivis, Kelly, pulkininko pa
dėjėjas, tarnaujantis jam ke

Jaunikaitis pakilo isz lovos

Įauga 
skleidė

Tarė

Ba kitokios

Istorija apie “AMŽINA ŽY- 
: DA.” Jo kelione po svietą ir 
i liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

j kūne bet draug audra pajauti- 
[ mu susimėtė szirdi ir prabilo
lupomis.

— Užtenka jau man to, su- 
szuko histeriszku balsu, užten-, 
ka! Pabiaurejo man tas! Ne, tė
vai, negaliu pakęsti to visko! 
Ten, tėvai, szovinys isziplesze [ gaivinio visa 
žmogų pusiau! AI atėmė ji ei
nant in kova. Tėvai, tas baisu, 
biauru ir nežmoniszka. Eisiu; kunys tas apie ka svajojo, 
tėvai, pabėgsiu!

i 'Staiga nutilo. [szsigando 
nuosavu žodžiu. Susiprato ka 
kalba. Susirietęs, be judėjimo, 
bijodamas pakelti akis priesz

Jeigu bobele

yvybe.

Pulkininkas stovėjo priean
gyje ir teini jo in iszjojanczius. 
Simus suvirpo ant ’balno, susi
kvatojo ir mostelėjo teviti ran
ka. Tėvas ir moštelejimu atsa-

Raszytojas Komunistas

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vortoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 1 
kite pinigus tiktai per postai nota, j 
money-orderi arba pinigus per regis- | 
travota laiszka! Adresas:

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa. j

Krutamuju paveikslu, Mo- 
ving-Pikczieriu raszytojas, 
Adriau Scott, (po deszinei) 
iszeina isz valdžios teismo 
ofisu Vaszingtone. Jis yra 
prirakintas prie kitu prasi
kaltėlio, kurio vardo mes ne
sugavome. Jis buvo augsz- 
to teismo nuteistas ant vienu 
metu in kalėjimą už tai kad 
jis nesutiko Kongreso Ko-

misijai pasakyti ar jis tikrai 
prigulėjo prie Komunistu 

. Partijos. Jis yra paskutinis 
isz deszimts tokiu neva- 
mokslincziu-rąszytoju, Hol
lywood mieste, kurie pasi- 
spreczino Kongresui ir už tai 
buvo nuteisti in kalėjimą. 
Kiti devyni jau dabar ran
dasi kalėjime.

* *
Turėdamas vakacijas, 

In viena pleisa, 
Skulkina pavietą 

nuvykau, 
Ir ten ant keliu 

dienu pasilikau.
Bet svecziuodamas, 
Pamacziau ten viena 

bobele, 
Kokius zbitkus kaimynams 

daro,
Tai net szem!

Žemes isz kaimyno 
potvoras kasa,

Ir pila ant ju daržo 
pakalnei.

Naktimis ta 
bobele,

Pribarsto vinių ant 
kelio,

O kaip kaimynas 
ryta anksti,

Su autobiliu važuot 
turi,

Iin daiba kur ten,'
Dai gauna plat-tajeri, 

Kad suvelėti jam laika. 
Ir turėtu baderi su 

autobiliuka.
Tosios bobeles vyras 

tikrai geras, 
Bet nieko nesako,

Ka paeziuke velniszkai daro. 
Asz sakysu kad negražu 

teip daryti, 
Susedijoj gyventi!

Geriau bobele pasitaisyk, 
Ir tokiu zbitku 

nedaryk,
Ba žinote kad esate 

Katalikai Lietuviai.
Taigi, bukite geri,
Ir su kaimynais 

sutikime gyvenkite,
O ta syk bus geriau 

visiems,
Ir ant visados ramybe!

Panele Esther B. Rhoads, 
isz Germantown, Pa. važiuo
ja in Japonija, kur ji mokins 
Karalaiti Akihito, kuris da
bar yra septyniolikos metu 
amžiaus. Ji užima vieta Po
nios Vining, kuri dabar gry- 
szta in Amerika. Esther B. 
Rhoads pradės savo mokyto
javimo darba Lapkriczio 
(Nov.) menesi, kada Ponia 
Vining grysz namo.

KA ŽMONES RASZO
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

VISU SZVENTUJU
DIENAI

(Pripuola 1-ma Diena 
Lapkriczio November)

! Atpirkimo valanda iszmusze. 
I Dievo Simus turėjo būti isz- 
i duotas, pasmerktas, prikry- 
žiuotas kad pasauli iszganytu.

. Apasztalai, susirinkę, su juo 
i paskutinei! vakariene, nera- 
I mus. Jėzus juos guodžiai, ir 
I meiliai atsiliepia : “Tenesi- 
i drumszezia jusu szirdis; asz 
I grysziu in savo Tėvo namus, 
[kame yra daug vietos.” (Jom, 
i XBr, 2). Savo mylimiems 
draugams, Mokytojas taip daž
nai kalbėjo apie dangų; gi da
bar, sztai eina, sakosi, jiems 
vietos paruoszias, taippat ir vi
siems tiems kurie turi neturto 
ir iszsižadejimo dvasios, vietos 
tiems kurie verkia, kurie tei
singumo alksta ir trokszta; 
vietos gailestingiems, gvynos 
szirdies. Ar gi ne jiems viena

i diena jis pasakė: “Džiaugkites 
nes justf didis atlyginimas dan
guose!”

Nuo tos valandos kuomet 
Iszganytojas mums atidarė ro
jų, kas galėtu suskaityti mili
jonus sielų jo krauju atvaduo
tu, kurios vieszpatauja palai
mos karalijoje amžinai laimin
gos, nes anot Jono žodžio, “jos 
mato Avinėlio veidą?” (Ap.,

Amerikos demokratija. Kodėl XXII, 4).
apie tai neparaszote savo drau
gams ir giminėms Užsieny?

Jus žinote ka reiszkia

Vis Szventuju diena, Bažny- 
czia primena mums palaimin-

$4VINGs

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 151 ::
Pennsylvanijoj, taip 
laiszka, kad cenzorius 
ka nors iszbraukti ir jis pabrė
žia, kad jeigu Common Coun
cil vartos jo laiszka, ir jam už
mokės už tai, jis nupirks mais- i 
to ir drabužiu savo giminėms [ 
Europoje. Puikus pavyzdis.

“Nepykite kad nerasziau [ 
per tiek laiko. Sirgau per 
szeszias sanvaites visa laika 
iszguledamas ligoninėj. Sir
gau plaucziu uždegimu, bet 
“penicillin” ir kiti stebuk
lingi vaistai mane iszgelbe- 
jo. Gana greitai pasveikau. 1 
Tas man nekainavo jokiu pi- i 
nigu, nes asz apdraustas.

Maryte jau pradėjo lanky- į 
t i kolegija ir Jonukas auks- ! 
tesnej mokykloj. Musu vai- į 
kai gave stipendijas puikiai į 
mokinasi. Jonukas nori būti 
inžinierius. Puikiai vairuuo- 
ja mano automobili, veža [ 
mane in krautuves, in mies- i 
ta, in laukus, visur. Geras 
vaikas. ,[

“Kada jis mane aplanke : 
ligoninėj, sake, kad jis nori 
pastatyti narna savo tėvams, 
kad jie turėtu savo vieta ka
da pasens. Ir asz tikiu kad 
jis taip padarys, jeigu Die
vas tik jam duos sveikatos, i 
Jis gabus ir turi stipru bildu i 
ir jis kas «sanvaite taupo sa
vo pinigus kaip •paprastai 
visi szio kraszto vaikai da
ro.”
•Gaila, kad neturime vietos 

atspauzdinti visus kitus laisz- 
kus mums pasiustus. Gal kita 

jsanvaite galėsime daugiau per- j

raszo j 
negali Saule Publishing Company, 

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

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Prai 
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



*“SAULE ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Pasikalba Apie Kasztus

— Spalio menesis jau bai
gėsi.

—- Edvardas Kunigonis isz 
FrackviUeš, ana diena lankėsi 
mieste su reikalais, ir prie tos 
progos atlankė “Saules redak
cija, atnaujinti savo motinėlės 
laikraszti. Acziu už atsilanky
mą.

— Subatoj pripuola SS. 'Si
mono ir Judo. Ir ta diena 1886 
metuose buvo užbaigtas Lais
ves Stovylas “Statue of Liber
ty’'’ ant Bedloe Salos, New 
York miesto uoste, stovyla bu
vo F. Auguste Bartholdi pasta
tyta ir paminėjo, apvaikszczio- 
jo Amerikos Nepriklausomy
bes szimta metu; 1946 m., Sta
linas pasakė laikrasztinin- 
kams, kad Sovietai da neturi 
Sprogstanczia Atomines Bom
bos, jis teipgi sake, kad Rusija 
palaiko draugiszkus santykius 
su Amerika; 1939 m., Lietuva 
atsiėmė Vilnių kai Sovietai isz 
ten iszvijo Lenkus.

— Panedel-yje po piet, ug
nis kilo 'Springdale szefte, Al- 
pec kompanijos, trys mylios 
nuo miesto. Mainieriai su pa- 
gelba ugnagesiais isz Mahano- 
jaus, bando užgesti požemine 
liepsna. Mainieriai kurie dir
ba antram lifte Knickerbocker 
mainuose, turėjo apleisti savo 
darba, isz priežasties kad du
rnai insigavo in dirbanczias 
vietas.
' — Sekanti vyrukai likos 

paszaukti in kariszka tarnysta 
ir apleis miestą Utarninke, 
Spalio (Oct.) 31 diena, apie 
u-ta valanda ryte, isz:

Mahanoy City — Geo. Long, 
Geo. Zimmerman, Ivor Techen
tin, Vincent Kulakowski. New 
Boston — Jos. Maletz. Morea— 
Jos. Backo. Coles — Wm. Wa- 
halec. Frackville — Den. Da
niels, Stephen Dura, Const. 
Jansson, Ken. Watkins, Wm. 
Wagner, Julius Dougert, Cras. 
Koncsler. Girardville — John 
Vabolis, Robert Urban. Ash
land — Lawrence Shearn, Ro
bert McCormick, Chas. Schref- 
fler, James Monaghan. Cumbo
la — Janies 'Carrigan. Ring
town — Fred Reichwein. Mid
dleport — Jos. Labic, Arthur 
Valentine, John Jones. New 
Philadelphia — John Rinda.

— Sekantieji iszeme lais- 
nius del apsivedimo: Sofija M. 
Kuba, nuo 326 W. Kline uly., 
Lansford, ir Danielius Deres- 
kieviczius, nuo 636 AV. Maha- 
noy avė., mieste. Dereskie- 
viczius tarnauja armijoje.

. — Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Kristus musu Kara
lius. Taipgi Jono Mitchello 
Diena, bet bus apvaikszczioji- 
mas Panedelyje, ir kasyklos ta 
diena nedirbs.

— Panedelye Szvento Al- 
ponso Redrigueso; Ir ta diena 
1941 metuose mainieriu bosas, 
John L. Lewisas, nusileido 
Prezidentui Franklin D. Roo- 
seveltui ir atszauke straikas.

— Panedelyje, o gal Utar
ninke in vyks Vaiku Halloween 
Paroda, ir prasidės 6:30 valan
da vakare.

7 T / '• ' Li' '—- Utarninke Pasninkas, ir 
Visu Szventu Szventvakaris. 
Ir ta diena pripuola “Hallo
ween,” vaikai ta vakara apsi- 
redo visokias apredalais ir 
maskomis, aplanko kai kurias 
vietas su muzika, dainomis ir 
1.1., už mažas aukas.

v — Seredoj pripuola pirma 
, divna-Ijapkriczio-(;Nov.-},-taip-

Amerikos Lakunu Sztabo 
Po-Sekretorius John McCo
ne (po kairei) aiszkina Kon
greso apsiginklavimo komi
sijai kad musu krasztui rei
kia nuo trijų szimtu penkio
likos iki trijų szimtu sze- 
szios deszimts milijonu dole
riu daugiau del apsiginkla
vimo padangėse. Jis sako 
kad dabar viskas taip pa
brango ir kad reikia daug 
daugiau lakunu ir eroplanu 
ir už tai Lakunu Sztabui rei-

kia tiek daugiau pinigu.
Jam pritaria Leitenantas 

Generolas Nathan Twining, 
(po deszinei), kai ta Kongre
so Komisija pasitarė apie su
varžymą kasztu ir algų. Lei
tenantas Generolas Twining 
sako kad visko pabrangini
mas kasztuos Lakunu Szta- 
bui tiek, kiek dabar kasztuo- 
tu septyni szimtai penkios 
deszimts didžiausiu ir ge
riausiu kariszku eroplanu.

AMERIKOS" BALSAS 
LIETUVISZKAI

. •< v

gi Visu Szventuju Szvente.
— Rockford, Ill., Spalio 

(Oct.) 14-ta diena invyko szliu- 
bas Szv. Marijos bažnyczioje, 
panele Teresa Stankievicziute, 
/slauge, duktė ponios Onos 
Stankieviczienes, isz Mahanoy 
City, Pa., ir Raymond Lemery, 
isz Rockford, likos suriszti 
mazgu moterystes per Kun. 
William Fink, O.S.A. Svotai 
buvo panele Barbara Larson ir 
David Leinery isz Rockford. 
Jajinavediai apsigyvens Rock-.# 
forde.

— Utarninke, Lapkriczio^ 
(Nov.) 7-ta diena pripuola 
Rinkiniai (Election Day) rin
kite vyrus kurie jums yra prie
lankus ir prigelbes laike pa- 
reikaliavinio!

— Szia sanvaite Reading© 
pede.

Raszytojas
Ant Televizijos

W. Somerset Maugham, 
(po kairei) pasiszneka ir pa
sitaria su savo nauju bosu, 
Martin Strauss, kuris yra 
atstovas plauku kvarbos 
fabriko. Raszytojas Somer
set Maugham bus televizijos 
progamos vedėjas. Ta pro
grama bus kas sanvaite per 
puse valandos.

— Visos angliakasyklos 
nedirbs Seredoj, Lapkr. (Nov.) 
l-'ma diena isz priežasties Visu 
Szventuju Szvente.

— Pereita Nedelia, Lietu
viu Moterių Kliubai isz Scli- 
uylkillo pavieto ir Wyoming 
klonio turėjo susirinkimą Ne- Gay() Nauja Ąkj 
cho Allen svetainėje Pottsville- J
je. Panele Meralda Brennan, 
mokytoja isz Pottsville Penn 
State Center faculty turėjo už-; 
imanezia kalba.

Shenandoah, Pa. — Edvar
das Lakatskis, 28 metu senumo i 
angliakasis nuo 41 N. Lehigh 
uly., likos sužeistas in galva ir 
veidą, laike darbo mainuose. 
Gydosi namie.

Decatur, Ill. — Tris'deszimts 
asztuoniu metu amžiauls, Ponia 
Vena J. Gibson, isz Mobile, 
Alabama, atsidūrė in miesto 
kalėjimą dž savo buczkius. Ji 
užsimanė ar susimislino visus 
vyrus pabueziuoti ant ulyczios. 
Ji, bebueziuodama visai nepa
žystamus vyrus šukele toki 
triukiszma, kad policijantai ja 
šuareS'ztavo. Kai ji negalėjo 
užsimokėti savo trisdeszimts 
vieno dolerio baudos, ji buvo 
įpatupdinta in kalėjimą.

Chicago, Ill. — Buvęs Cliica- 
gos burmistrui, Edward J. Ke
lly, 74 metu amžiaus, numirė

Szesziu metu amžiaus, 
Janie Arnold, Vaszingtone, 
mato per svetimas akis. 
Praeita vasara daktarai jai 
indėj o kaire aki. Kita meta 
jai ir kita aki indės. Dakta
rai tas svetimas akis gauna 
isz taip vadinamos “akiu 
bankos.” Kartais, mirsztan- 
tieji žmones palieka savo a- 
kis kitiems per tokia banka. 
Daktarai gali akis iszimti 
suszaldyti ir laikyti, ir pas
kui kitiems indeti.

NEW YORK. — Amerikos 
Lietuviu Taryba jau kelis me
tus rūpinosi intikinti vyriausy
be Lietuviszku paaiszkinimu 
iszvertinetu reikalingumu. Per 
nai Amerikoje atsilankė VLIK 
pirmininkas prel. M. Krupavi- 
czius ir VT pirm. V. Sidzikaus
kas savo pasikalbėjimuose su 
Valstybes Skyrio pareigūnais 
irgi parėmė szi,reikalą. Po to, 
Skyrius nusistatė pražyti le- 
szu, kad prapletus Baisa asz- 
tuoniomis naujomis kalbomis/

ALT draugai Kongrese 
karsztai parėmė vyriausybes 
praszyma, ypatingai raginda
mi Lietuviszkas iszvertimas 
skubiai pradėti, nes Lietuvos 
žmones rodo pavyzding atspa
rumo ir yra reikalingi tikru ži
nių.

Tuoj aus Kongresas suteikė 
leszu ir prasidėjo užmanymas. 
ALT ypatingai stengiasi, kad 
Lietuviszkos iszvertimai butu 
iszimtos isz ‘ ‘ Slavu ir Balkanų 
Skyriaus,” kadangi Baltijos 
Valstybių padėtis yra kitokia. 
Pav., Palaikant diplomatinius 
santykius su “lydėtoju” val
džiomis, tu krasztu tikrieji va
dai tremtyje negali per “Bai
sa” prabilti, gi Baltijos vals
tybių prijungimos nepripaži- 
nus — VLIKo ir diplomatu at
stovai turėtu naudotis privile
gija bent retkareziais in savo 
tautieczius Pabaltiju tiesiogi
niai prasznekti. Žinoma, Bal
sas yra JAV vyriausybes prie
mone ir jo užduotis yra skelbti 
tiesa apie JĄV, apie musu vy
riausybes politika ir kraszto 
gyvenimą. Betgi, Baltijos vals
tybių gyventojai turėtu isz- 
girsti ir apie tai, kad JAV vy
riausybe nepripažinsta j u pa
vergimo ir j u neužmirszta kad 
Amerikiecziu Lietuviu visuo
mene remia VLIKo pastangas 
jiems gelbėti iszsivaduoti, ir 
t.t.

Tenka patirti, kad szis ALT 
pasiūlymas sziuo metu yra 
rimtai svarstomas ir yra vil
ties, kad Lietuviszkoms ir ke
liu kitu Baltiecziu kalbu isz- 
vertimoms bus sudarytas at
skiras skyrius, nesurisztas sa
telitu krasztams taikomu varž
tu.

Sziuo metu yra rimtos vilties 
kad Balsas Lietuviszkai pra
bils apie Kalėdas, ir nevėliau 
Vasario 16 d. Žinoma, jei dar
bui gauuti praszymai plauks 
tiek gausiai, kiek nuo szimet 
Vasaros, tai visa programa už
truks ilgiau; ima laiko kiek- - 
vieno praszytojo praeiti ir pa- Kaltejo ap'e myiima Tėvynė, 
tenkimas isztirti. Be to, szva-' 
ria praeiti ir patenkinamas tu
ri kandidatai dar turės laikyti 
kvotimus.

Tenka pastebėti, kad atitin
kami vyriausybes pareigūnai 
bendradarbiauja su ALT inga-1 
lietiniais. — LAIC

Redakcija “Saule” sudeda

Siuncziant pinigus per ban 
kini czeki arba ekspresini mo 
ney orderi in iszdavysta “San 
tęs,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekiu? 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima11 \ j I “T lll.U L lt <J11LZ<a<’4'LIoj 11111111L v1 «. a /

nuo szirdies liga. Velionis bu- szirdinga acziu, visiems tiems ekstra už iszmokejima money
vo miesto burmistru 1933-1947 
-metais.

katrie platina laikraszti ir ra- orderio. Acziu visiems, 
gina kitus prie skaitymo! Saules” Redyste.

Don’t Sofrofa^e Progress
A PLAIN STATEMENT OF FACTS FOR THE THINKING CITIZEN

Undęr Pennsylvania law, a Governor cannot serve for two con
secutive terms.
Governor Duff, who has given this State its most able, efficient and 
progressive administration in modern years, thus cannot continue 
in the office.
He can, however—as U.S. Senator—continue to devote his sound > 
statesmanship, humanitarian outlook and fighting determination to the ‘ 
service of Pennsylvania . . . and the nation.
Your vote can elect him U.S. Senator!
A Record of Achievement and Practical Economy
The well-balanced program in which Governor Duff has combined 
sound plans with swift action, has brought real benefits to every 
community, every home and every citizen—farmer and businessman, 
employer and employe, young and old, healthy and afflicted.
It has brought Pennsylvania recognition as a national leader in industry, 
agriculture, health, highways, education and the battle against polluted 
water and air . . . at the lowest cost per capita of any large State.
Continuance and expansion of this program which has made Pennsylvania 
a better place in which to live and work is pledged in the Republican 
Party’s platform.
Your vote can prevent sabotage of this program!

Hon. JAMES H. DUFF 
for U. S. Senate

Governor Duff supports the man with the heart, mind and vigor to • 
carry through the program so well planned, so effectively progressing. 
That man is John S. Fine, eminent for more than 22 years in Penn
sylvania’s civic and judicial life. Fine is forceful, progressive and able. 
He will make a great Governor.
The other candidates on the Republican ballot have likewise proven 
their worth and experience in government. That is why their names 
are on the ballot.
Your vote can elect them just as it can prevent amateurish tinkering or

Hon. JOHN S. FINE
for Governor

deliberate sabotage of a great program for a great 
State. The thinking voter will not be confused by 
false premises and false promises. He will elect—

JAMES H. DUFF
a jT \ for u- S- SENATE

\m 1 LLOYD H. WOOD
Uw ■ 1 for Lieutenant Governor

VB WILLIAM S. LIVENGOOD, Jr.
for Secretary, Internal Affairs

THE REPUBLICAN STATE COMMITTEE
M. HARVEY TAYLOR, Chairman

MOKSLINCZIUS 
DINGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

landi j a. Jis važiavo atostogų 
su savo žmona ir toje kelionėj eį 
dingo. Jis už keliu sanvaieziu 
butu turejes užimti svarbia 
vieta Anglijoje. Bet dabar jo 
žmona sako kad ji nežino kur 
jos vyras dingo? Eina gandai 
kad jis važiuoja ar jau iszva- 
žiaves in Sovietu Rusija.

Anglijos slapta policija buvo 
pasirengus ji suimti ir suaresz- 
tuoti kaip tik tuo laiku kada 
jis paspruko ir dingo. Jo žmo
na sako kad ji yra tikra kad jis 
atsiras kai jam bus laikas in 
darba stoti Anglijoje.

Senoveje Buvo Kitokis 
Gyvenimas

Kitaip senovės tėvai gyveno, 
Kaip skurstame mes sziandien, 
Paklausk tik tevuczio seno, 
Ar ne ejn piktyn kas diena. 
Ne tiek turtu tėvai turėjo, 
Ne tiek žemes iszbrangino, 
Bet Tevynia daugiau mylėjo, 
Viens kita savo broliu vadino. 
Gražiai suėjo sentėviai musu,

Apie senove ir kares Prusu, 
Kada nuo Kryžoku juos gynė. 
Linksma buvo, girios galimu, 
Kad nuo medžiokles skambėjo, 
Gražu, kad tėvas pražyles sunu 
In kara einant lydėjo.
Bajoriai musu, darbais garbin-

Mylėjo kalba Tėvynės, 
Namie meilingi kovoj baisingi 
Negande veju gadynes! 
Linksma buvo nuo sutartiniu, 
Kad giriu gande užimąs! 
Gražu, džiaugės, linksmu 

Szesztiniu, 
Sulaukus musu jaunimas! 
Gražiai dainuota tada mergai 

ežiu, 
Darželiuos rutu sodinta! 
Žibėta kardu tada jaunikai 

ežiu, 
Eržilus, žirgus auginta! 
Su Dievu augo tėvai ir seno, 
Viens kita szelpe ir gynė, 
Ne ta sziandiena gadyne!

| Kitaip senovei tėvai gyveno.

JOHN S. FINE
for GOVERNOR

JOHN C. BELL, Jr.
for Justice, Supreme Court

BLAIR F. GUNTHER
for Judge, Superior Court

OF PENNSYLVANIA

Gengsteriu Prieszas

Boris Kostelanetz, kuris 
yra po visa Amerika gerai 
žinomas kaipo razbininku, 
gengesteriu ir kitu žuliku 
prieszas yra Senato paskir
tas in New York miestą, kur 
jo darbas yra susekti žmo
nes isznaudoja. Jo didžiau
sias ir pavojingiausias dar
bas yra sužinoti ar tie raz- 
baininkai ir žulikai paperka 
pclicijautus, teisėjus ir poli
tikierius.

TRAUKINYS
SUMUSZE TROKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

RAZBAININKAS
SUIMTAS

Dvide-CANDEN, N. J. 
szimts keturiu metu amžiaus 
Calvin O. Stephenson isz Chi- 
cagos buvo suimtas ir suaresz- 
tuotas Camden, New Jersey. 
Slaptos policijos Kapitonas 
Thomas Murphy ir policijan- 
tas Frank Jones ji suėmė ir su- 
aresztavo in Delaware apygar
da. Szitas vagis ir razbainin- 
kas ineidavo in saliuna, pa- 
praszydavo sznapso ir paskui 
iszsitraukdavo revolveri ir vi
sus pinigus pasiimdavo. Jis da
bar yra kalėjime ir kaucija ant 
jo yra penkios deszimts tuks- 
tancziu doleriu.

ŽMONA NEGYVA
PO AUTOMOBILIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

veik visados ji paprastai pa
sitinka. Kai jis jos niekur ne
matė, jis iszlipo isz automobi- 
liaus ir nuėjo jos jieszkoti. Ne
radęs savo žmonos jis sugryžo 
prie savo automobiliaus ir ten 
po automobiliu jis užtiko savo 
žmona negyva.

žuvo inžinierius, Tuck Reeder, 
firemonas Gilbert Johnson ir 
breikmonas G. H. Erlich; visi 
isz Smithville.

Sudužusio troko draiverys 
T. D. Koch, isz San Antonio' 
buvo labai apdegintas.

the, n^ht pottd

POPULAR

FOUNTAIN PEN 
DESK SET

I gAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

DB112

$2.75
COMPLETE

— Kožna mada yra du kart 
juokinga, — kaip tik atsiran
da ir prie pabaigos. (

— Žmonis neskaito ka 
jiems priverstinai vadovai pa- 
liepineja, tiktai ta, kas jiems 
daugiausia patinka ir sma
giausia skaityti ir turi isz to 
didžiausia nauda.

— Teisybe sziandien guli 
ant dugno dumbliniam prude.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalam* ::

*35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.
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